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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Podstaw� opracowania za�o�e� do planu zaopatrzenia w ciep�o, energi� elektryczn� i paliwa gazowe 

Gminy Le�na jest umowa nr RN/1/2015/PGN z dnia 16.01.2015 r. zawarta pomi!dzy Gmin" Le�na - 

zleceniodawc", a Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. � wykonawc", na mocy której 

wykonawca zosta� zobowi"zany do opracowania projektu za�o$e% do planu zaopatrzenia w ciep�o, 

energi! elektryczn" i paliwa gazowe, zwany dalej �projektem za�o$e%�, lub �Za�o$eniami�, zgodnie  

 wytycznymi wynikaj"cymi z art. 19 ustawy prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 1059 ze zm.).  

 

2. CEL OPRACOWANIA 

Zasadniczym celem opracowania jest wype�nienie dyspozycji normy wynikaj"cej z art. 19 ustawy 

prawo energetyczne, zgodnie z któr" obowi"zkiem wójta jest opracowanie projektu za�o$e% do planu 

zaopatrzenia w ciep�o, energi! elektryczn" i paliwa gazowe.  

Projekt za�o$e% sporz"dza si! dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej 

raz na 3 lata.  

Dodatkowe cele których realizacji sprzyja& ma opracowanie dokumentu to: 

· Wzrost bezpiecze%stwa energetycznego gminy 

Elementem projektu za�o$e% jest ocena stanu technicznego oraz rezerw mocy infrastruktury 

energetycznej istniej"cej na obszarze gminy, oraz przeprowadzenie prognozy zmian w zakresie 

zapotrzebowa% na energi! elektryczn", paliwa gazowe oraz ciep�o, celem dokonania oceny czy 

istniej"ca infrastruktura jest wystarczaj"ca dla pokrycia obecnych i przysz�ych potrzeb 

energetycznych gminy. 

· U�atwienie procesów decyzyjnych w zakresie lokalizacji inwestycji energetycznych na terenie 

gminy, w szczególno�ci odnawialnych 'róde� energii 

Zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w dyrektywie 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania 

energii ze 'róde� odnawialnych, docelowy udzia� energii ze 'róde� odnawialnych w ko%cowym zu$yciu 

energii brutto w roku 2020 dla Polski wynosi 15). Rodzi to konieczno�& podejmowania dzia�a� 

wspieraj�cych wykorzystanie odnawialnych 'róde� energii zarówno przez wytwórców komercyjnych 

(przedsi�biorstwa energetyczne* jak i indywidualne osoby (odbiorcy ko�cowi*. W kompetencji w�adz 

lokalnych le$y wydawanie decyzji wp�ywaj�cych na mo$liwo�& lokowania inwestycji energetycznych 
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na obszarze gminy � s !to!m.in.!decyzje!indywidualnych!warunkach!zabudowy,!uchwa"y!dot.!planów!

zagospodarowania!przestrzennego,!decyzje!o!#rodowiskowych!uwarunkowaniach!zgody!na!realizacj$!

przedsi$wzi$%.! 

Podejmowanie! decyzji! dopuszczaj cych! realizacj$! inwestycji! okre#lonego! typu! musi! zosta%!

poprzedzone!analiz !skutków!jakie!wywrze!przedsi$wzi$cie!na!obszarze!gminy.!Analizy!ekonomiczne,!

spo"eczne! i! techniczne! odnawialnych! &róde"! energii! (OZE)! b$d ce! cz$#ci ! opracowania,! maj ! za!

zadanie! u"atwi%! procesy! decyzyjne! przy! wydawaniu! decyzji! dopuszczaj cych! lokalizowanie!

przedsi$wzi$%! OZE! na! terenie! gminy! oraz! dostarczy%! merytorycznych! argumentów! w! ramach!

ewentualnych!sporów. 

 

· U"atwienie!procesów!decyzyjnych!w!zakresie!wyboru!&róde"!energii!w!obiektach prywatnych 

i publicznych 

Rozwój! niekonwencjonalnych! i! odnawialnych! &róde"! energii otwiera nowe metody zaopatrywania  

w!energi$!elektryczn !oraz!ciepln !obiektów!publicznych!oraz!prywatnych.! 

Za!poszczególnymi!rozwi zaniami!technicznymi!przemawiaj !argumenty!zwi zane!z!ich!op"acalno#ci !

ekonomiczn ,! efektywno#ci ! energetyczn ,! 'ywotno#ci ,! czy! przyjazno#ci ! dla! #rodowiska!

naturalnego,!w!zwi zku!z!czym!podj$cie!decyzji!w!zakresie!wyboru!&ród"a!energii!powinna!zosta%!

poprzedzone!wieloaspektow !analiz !wskazuj c !wady!i!zalety!porównywanych!rozwi za*.! 

Celem!Za"o'e*!w!tym!zakresie!jest dostarczenie!rzeczowej!wiedzy!niezb$dnej!dla!dokonania!takiej!

analizy. 
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3. CHARAKTERYSTYKA GMINY LE�NA 

 

3.1. PO O!ENIE"GMINY  

 

Gmina" Le#na," maj$ca" charakter" miejsko-wiejski," jest" po%o&na" w" po%udniowo- zachodniej" cz'#ci"

województwa" dolno#l$skiego" i" po%udniowej" cz'#ci" powiatu" luba(skiego." Od" strony" pó%nocno-

zachodniej"gmina"graniczy"z"gmin$"Platerówka,"od"pó%nocy"z"miastem"Luba(,"od"strony"wschodniej"z"

gmin$" Olszyna" oraz" gmin$" Mirsk" i" Gryfów" �l$ski" w" powiecie" lwóweckim," od" po%udnia" z" gmin$"

�wieradów" Zdrój" i" od po%udnia" i" po%udniowego-zachodu granica gminy miejsko-wiejskiej" Le#na"

pokrywa"si'"z"granic$"pa(stwa,"tj."s$siaduje"z"Republik$"Czesk$."Gmina"jest"po%o&ona"od"Wroc%awia"

w"odleg%o#ci"ok."145"km,"natomiast"miasto"Le#na"od"miasta"powiatowego"Luba("le&y"w"odleg%o#ci"12"

km."Powierzchnia"ca%kowita"wynosi"10"448"ha")104,48"km2), w tym miasto zajmuje 866 ha (8,66 km2), 

co"stanowi"24,5*"powierzchni"powiatu"luba(skiego"i"0,5*"powierzchni"województwa"dolno#l$skiego 

 

Rysunek 1 Po%o&enie"gminy le#na"na"tle"województwa"dolno#l$skiego. 

�ród�o: Strategia Rozwoju Gminy Le�na na lata 2014 -2025 
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Na terenie Gminy Le�na znajduj� si� nast�puj�ce miejscowo�ci: Le�na, Ko�cielniki �rednie, Ko�cielniki 

Górne, Szyszkowa, Smolniki, Jurków, Grabiszyce Dolne, Grabiszyce �rednie, Grabiszyce Górne, 

Mi�oszów, �wiecie, Pobiedna, Zacisze, Bartoszówka, Z�oty Potok, Z�otniki Luba�skie, Stankowice, 

Sucha. 

Tabela 1 Powierzchnia miasta i so�ectw gminy Le�na 

Lp. Obszar Powierzchnia [ha] 

1. Le�na (M) 866 

2. Le�na (W) w tym: 9582 

2.1 Bartoszówka 165 

2.2 Grabiszyce 1968 

2.3 Ko�cielniki Górne 428 

2.4 Ko�cielniki !rednie 352 

2.5 Mi�oszów 1060 

2.6 Pobiedna 467 

2.7 Smolniki 597 

2.8 Stankowice 1205 

2.9 Szyszkowa 818 

2.10 !wiece 1340 

2.11 Wolimierz 466 

2.12 Zacisze 214 

2.13 Z�otniki Luba#skie 334 

2.14 Z�oty Potok 168 

3. Razem Le�na (W+M) 10448 

�ród�o: Program Ochrony �rodowiska dla Miasta i Gminy Le�na na lata 2013-2016 z uwzgl!dnieniem okresu 2017-2020 

Infrastruktur� komunikacyjn� na terenie gminy tworzy sie& dróg wojewódzkich, powiatowych i 

gminnych. Nadgraniczne po�o'enie gminy pozwala przez przej�cie graniczne w Mi�oszowie szybko 

dotrze& do Republiki Czeskiej. W gminie krzy'uj� si� 3 drogi wojewódzkie o ��cznej d�ugo�ci 28,4 km: 

· droga wojewódzka nr 358: na terenie gminy Le�na DW 358 prowadzi z kierunku !wieradowa 

- Zdroju przez so�ectwa: Pobiedna, Wolimierz i !wiecie oraz miasto Le�na  

w kierunku Platerówki; 
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· droga wojewódzka nr 360: na terenie gminy Le�na DW 360 prowadzi z kierunku Gryfowa 

!l�skiego przez so�ectwo Z�oty Potok w kierunku Giebu�towa i granicy pa�stwa; 

· droga wojewódzka nr 393: prowadz�ca z Le�nej do stolicy powiatu, Lubania. 

 

Rysunek 2 Rozk�ad dróg na terenie Gminy Le�na 

�ród�o: Google Maps 

3.2. WARUNKI NATURALNE 

Gmina pod wzgl�dem geograficznym po�o&ona jest w zachodniej cz��ci Bloku Przedsudeckiego,  

w makroregionie Pogórze Zachodniosudeckie, w mezoregionie Pogórze Izerskie. Obszar gminy 

rozci�ga si� w obr�bie nast�puj�cych mikroregionów (J. Kondracki, 1994 r.): 

� Przedgórza Izerskie w po�udniowej cz��ci gminy, 

� Wzgórz Zalipia�skich w pó�nocno-zachodniej cz��ci gminy, 

� Dolina Kwisy w pó�nocno-wschodniej i �rodkowej cz��ci gminy, 
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� Wzniesienia Radoniowskie w pó%nocnej cz��ci gminy. 

 

Rysunek 3 Po%o$enie Gminy Le�na na tle mikroregionów 

�ród�o: Program Ochrony �rodowiska dla Miasta i Gminy Le�na na lata 2013-2016 z uwzgl!dnieniem okresu 

2017-2020  

Wed ug!regionalizacji!przyrodniczo-le"nej!gmina!miejsko-wiejska!Le"na!nale#y!do!VII!Sudeckiej Krainy 

Przyrodniczo � Le"nej,!I!Dzielnicy!Sudetów!zachodnich,!mezoregionu!Gór!Izerskich! 

i!Karkonoszy.!Lasy! i!grunty!le"ne!stanowi$!ok.!24,5%!powierzchni!gminy! i!zajmuj$!obszar!2497!ha.!

Ponad!92%!powierzchni!ogólnej!lasów!jest!administrowana!g ównie!przez!Nadle"nictwo!&wieradów!

(obr'b!Luba)*. 

Ogólna!powierzchnia!gruntów!ewidencyjna!w!gminie!miejsko-wiejskiej!Le"na!wynosi!10!449!ha.!Na!

terenie!gminy!Le"na!najwi'ksz$!powierzchni'!zajmuj$!grunty!rolne.!Zgodnie!z!ewidencj$!gruntów!ok.!

68% powierzchni gminy!stanowi y!u#ytki!rolne. 
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Tabela 2 Struktura u�ytkowania gruntów w gminie Le�na na dzie� 01.01.2007 r. 

Grunty i ich wykorzystanie 

Powierzchnia ogólna 

w ha 

Powierzchnia 

w % 

Powierzchnia 

ogólna w ha 

Powierzchnia  

w % 

Gmina Le�na Miasto Le�na 

U ytki!rolne 6649 69,36 430 49,77 

Grunty!le�ne,!

zadrzewienia i 

zakrzewienia 

2330 24,31 252 29,17 

Tereny zurbanizowane i 

zabudowane, w tym: 
427 

4,46 

116 

13,43 
- tereny komunikacyjne, 357 42 

- u ytki!kopalniane, 38 0 

Grunty pod wodami 112 1,17 60 6,94 

Nieu ytki 16 0,17 1 0,11 

Tereny!ró ne 51 0,53 5 0,58 

Razem 9585 100 864 100 

�ród�o: Zmiana Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Le�na  

Obszar gminy miejsko-wiejskiej!Le�na!charakteryzuje!si#!przewag$!gleb!dobrej!i!�redniej!jako�ci!(III!

klasa!i!IV!klasa!bonitacyjna),!które!zajmuj$!ok.!91,7%!powierzchni!gminy.!Gleby!wysokiej!jako�ci,!tj.!I!

klasy!bonitacyjnej!nie!wyst#puj$,! a! II! klasy! stanowi$!ok.!1,4%,!natomiast! gleby! s&abe! (V! i! VI! klasa!

bonitacyjna) - ok.!7%.!Gmina!Le�na!jest!obszarem!o!du ym!znaczeniu!rolniczym,!u ytki!rolne!zajmuj$!

prawie! 68%! powierzchni! gminy,! natomiast! grunty! le�ne! i! zadrzewienia! stanowi$! ok.! 24,8%! jej!

powierzchni. 

Sie'!hydrograficzna!na!terenie!gminy!Le�na!ogranicza!si#!do!doliny!rzeki!Kwisa!wraz!z!dop&ywami.!

D&ugo�'!rzeki!na!terenie!gminy!wynosi!prawie!19!km.!Stan!techniczny!jest!zró nicowany!i!oceniono!

go!jako:!dobry!na!d&ugo�ci!ok.!9!km,!�redni!� 4,7!km!i!z&y!� na odcinku ok. 5 km. Poza tym na terenie 

gminy! wyst#puj$! sztuczne! jeziora! oraz! stawy! hodowlane.! Brak! jest! g&ównych! zbiorników! wód!

podziemnych. 

Na! obszarze! gminy! Le�na! wyst#puj$! z&o a! bazaltu,! bentonitu! i! kruszyw! naturalnych.!

Udokumentowane!z&o a!surowców!naturalnych!wyst#puj$!g&ównie!w!cz#�ci!�rodkowej!gminy!oraz!na!

granicy!z!gmin$!Platerówka.!Wyst#puj$ce!w!rejonie!Lubania!i!Le�nej!bazalty!nale $!do!najwi#kszych!
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w Polsce. Obecnie prowadzona jest g�ównie eksploatacja surowców ze z�o�a �Le�na � Brzozy� i 

�Mi�oszów�. 

 

Rysunek 4 Lokalizacja z�ó� materia�ów mineralnych na terenie Gminy Le�na 

�ród�o: Program Ochrony �rodowiska dla Miasta i Gminy Le�na 

3.3. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA 

Wed�ug danych publikowanych przez Bank Danych Lokalnych na terenie gminy Le�na 

w 2013 roku zamieszkiwa�o 10 489 osób, w tym 5 217 m#�czyzn oraz 5 272 kobiet. Natomiast w 2000 

roku gmin# zamieszkiwa�o 10 854 osób, w tym 5 304 m#�czyzn oraz 5550 kobiet. G#sto�$ zaludnienia 

na terenie gminy w roku 2013 wynios�a 100 osób na 1 km2.  Z roku na rok mo�na zauwa�y$ tendencj# 

spadkow� liczby ludno�ci, co przedstawia poni�szy wykres.  
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Wykres 1 Liczba mieszka�ców gminy Le"na w latach 2000-2013. 

�ród�o: Bank Danych Lokalnych. 

 

W 2000 roku na terenie gminy Le"na by�o 2 815 osób w wieku przedprodukcyjnym, 6 290 w wieku 

produkcyjnym oraz 1 749 w wieku poprodukcyjnym. Wska$niki te znacz�co zmieni�y si� do roku 2013, 

w którym to gmin� zamieszkiwa�o 1 936 osób w wieku przedprodukcyjnym, 6 800 w wieku 

produkcyjnym oraz  1753 w wieku poprodukcyjnym.  

Tabela 3 Struktura wiekowa na terenie Gminy Le"na w latach 2005-2013 

 WIEK PRZEDPRODUKCYJNY WIEK PRODUKCYJNY WIEK POPRODUKCYJNY 

2005 2405 6738 1606 

2006 2337 6764 1582 

2007 2296 6792 1581 

2008 2264 6781 1592 

2009 2164 6768 1594 

2010 2107 6871 1652 

2011 2048 6834 1684 

2012 2006 6834 1728 

2013 1936 6800 1753 

�ród�o: Bank Danych Lokalnych 

 

Wed�ug Dolno�l"skiej Strategii Integracji Spo�ecznej na lata 2014-2020 ma�a liczba urodze� �ywych, 

niski przyrost naturalny oraz stopniowe wyd�u�anie "redniej d�ugo"ci �ycia stanowi� g�ówne 

przyczyny zmian demograficznych, skutkuj�cych post�puj�cym starzeniem si� populacji 

dolno"l�skiej, a w perspektywie "rednio i d�ugoterminowej narusza� mog� stabilno"� demograficzn� 
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regionu. Obserwuj�c dotychczasowy trend do 2020 roku prognozuje si� spadek liczby mieszka�ców. 

Wed�ug szacunków w 2020 roku liczba osób zamieszkuj�cych gmin� mo�e wynosi� 10 286. 

 

Wykres 2. Zmiany liczby mieszka�ców na terenie gminy Le"na w latach 2000-2013 wraz  

z prognoz# na lata 2014-2020. 

�ród�o: Opracowanie w�asne. 

3.4. SYTUACJA MIESZKANIOWA  

Na terenie gminy Le�na w 2013 roku odnotowano 3 720 mieszka�, co oznacza wzrost ich ilo�$ od 

roku 2000 o 194 mieszkania.. Wykres 3 przedstawia zmiany liczby mieszka� na terenie Le�na.  

Wykres 3. Zmiany liczby mieszka� na terenie gminy Le�na w latach 2000-2013. 

�ród�o: Bank Danych Lokalnych. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Prognoza liczby mieszka�ców

Prognoza liczby mieszka�ców Liczba mieszka�ców

3 400

3 450

3 500

3 550

3 600

3 650

3 700

3 750

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba mieszka�

Liczba mieszka�



Za�o�enia do planu zaopatrzenia w ciep�o, energi� elektryczn� i paliwa gazowe Gminy Le�na 
  
 

 
 

        15 | S t r o n a  
 

Z powy�szego wykresu wynika, �e liczba mieszka� na terenie gminy w latach 2000-2013 wrasta%a 

liniowo. "rednioroczny trend zmian wyniós� 0,215 %. Obserwuj#c obecny trend wyznaczono 

prognoz� liczby mieszka� do roku 2020. Wed�ug tej prognozy w 2020 roku na terenie Gminy Le&na 

b�dzie 3 767 mieszka� � wykres 4.

 

Wykres 4. Zmiany liczby mieszka� na terenie gminy Le&na w latach 2000-2013 wraz z prognoz# na lata 

2014-2020. 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych z BDL. 

Na wykresie 5 przedstawiono liczb� nowopowsta�ych mieszka� w latach 2000-2013. Na terenie gminy 

&redniorocznie przybywa ok. 6-7 mieszka�. W 2007 roku na terenie gminy mia� miejsce najwi�kszy 

przyrost liczby mieszka�. 

 

Wykres 5. Liczba nowych mieszka� oddanych do u�ytku na terenie gminy Le&na. 

�ród�o: Bank Danych Lokalnych. 
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�rednia powierzchnia 1 mieszkania na terenie gminy Le�na w roku 2013 wynios�a 66,9 m2. Na 

wykresie 6 zaznaczono zmiany �redniej powierzchni 1 mieszkania [m2] na terenie gminy Le�na na 

przestrzeni lat 2002-2013. !rednioroczny trend zmian wyniós" 0,46 %. W 2002 roku �rednia 

powierzchnia mieszka#  wynios"a oko"o 63,7 m2. 

 

Wykres 6. Zmiana �redniej powierzchni jednego mieszkania na przestrzeni lat na terenie gminy Le�na. 

�ród�o: Bank Danych Lokalnych. 

Na podstawie danych publikowanych w GUS wyznaczono prognoz$ �redniej powierzchni u&ytkowej 

1 mieszkania na lata 2014-2020 � wykres 7. Prognoza na rok 2020 pokazuje, i& �rednia powierzchnia 

mieszka# wzro�nie do 69,2 m2. 
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Wykres 7. Zmiany �redniej powierzchni mieszka� na terenie gminy Le"na  w latach 2002-2013 wraz z 

prognoz# na lata 2014-2020. 

�ród�o: Opracowanie w�asne 

Ogólna powierzchnia mieszka� [m2] na terenie gminy Le�na zosta$a przedstawiona na wykresie 8. Z 

roku na rok powierzchnia mieszka� wzrasta. 

 

Wykres 8. Ogólna powierzchnia mieszka� na terenie gminy Le"na. 

�ród�o: Bank Danych Lokalnych. 
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�e w 2020 r. powierzchnia mieszka� ogó�em b�dzie wynosi�a 260 740 m2. Prognozowana 

powierzchnia mieszka� zosta�a przedstawiona na wykresie 9. 

 

Wykres 9. Zmiany ogólnej powierzchni mieszka� na terenie gminy Le'na w latach 2000-2013 wraz  

z prognoz& na lata 2014-2020. 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych z BDL 

Na potrzeby �Planu Gospodarki Niskoemisyjnej� przeprowadzono ankietyzacj# na terenie gminy 

Le'na. W poni$szej tabeli przedstawiono wybrane obiekty u$yteczno'ci publicznej.  

Tabela 4 Wykaz budynków u$yteczno'ci publicznej na terenie gminy Le'na 

Podmiot Powierzchnia u$ytkowa [m2] 
Zu$ycie energii 

elektrycznej [MWh] 

O'rodek Kultury i Sportu W Le'nej, ul. 

%wierczewskiego 5A, Le'na 
1400,00 23,34 

Miejsko-Gminny O'rodek Pomocy 

Spo�ecznej, ul. Pocztowa 10, Le'na 
188,70 7,60 

Miejsko-Gminne Przedszkole w Le'nej, ul. 

%wierczewskiego 42, Le'na 
1096,10 27,10 

Szko�a Podstawowa im. Jana Brzechwy, 

Grabiszyce %rednie 14, Le'na 
1745,00 9,10 

Szko�a Podstawowa im. Jana Paw�a II w 

Smolniku, Smolnik 51b, Le'na 
1722,84 40,30 

SUMA 6 152,64 107,44 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie ankietyzacji 
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3.5. DZIA�ALNO�� GOSPODARCZA 

Na terenie gminy Le!na w roku 2013 odnotowano obecno!" 868 podmiotów gospodarczych. 7,5 % 

stanowi# sektor publicznych podmiotów gospodarczych, natomiast 92,5 % - prywatny. Zaznaczy" 

nale$y, i$ ilo!" pomiotów gospodarczych na terenie gminy stale wzrasta. �rednioroczny trend 

wzrostowy wynosi# 3,971 %. Zmiany w liczbie podmiotów gospodarczych na terenie gminy 

przedstawia wykres 10.  

 

Wykres 10. Ilo!" podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy w latach 2000-2013. 

�ród�o: Bank danych lokalnych. 

W strukturze bran$owej zarejestrowanych w gminie firm dominuj& podmioty z sekcji G prowadz&ce 

dzia#alno!" handlow&  (19,5 % wszystkich podmiotów gospodarczych). Stosunkowo du$y procent 

zajmuj& tak$e podmioty zajmuj&ce si' dzia#alno!ci& zwi&zan& z obs#ug& rynku nieruchomo!ci (16,8 % 

wszystkich podmiotów gospodarczych) oraz budownictwem (15,9 % wszystkich podmiotów 

gospodarczych). Szczegó#owy podzia# procentowy poszczególnych podmiotów wg sekcji PKD w roku 

2013 przedstawiono w tabeli 5. 
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Tabela 5. Podmioty gospodarcze na terenie gminy Le�na wg sekcji PKD w roku 2013. 

Sekcja PKD gmina Le�na 

A � Rolnictwo, le�nictwo, "owiectwo i rybactwo 22 

B � Górnictwo i wydobywanie 2 

C � Przetwórstwo przemys"owe 73 

D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi# elektryczn$, gaz, 

par# wodn$, gor$c$ wod# i powietrze do uk"adów 

klimatyzacyjnych 

4 

E - Dostawa wody; gospodarowanie �ciekami i odpadami oraz 

dzia"alno�% zwi$zana z rekultywacj$ 
1 

F � Budownictwo 138 

G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych 
170 

H � Transport i gospodarka magazynowa 37 

I - Dzia"alno�% zwi$zana z zakwaterowaniem i us"ugami 

gastronomicznymi 
28 

J � Informacja i komunikacja 11 

K � Dzia"alno�% finansowa i ubezpieczeniowa 16 

L � Dzia"alno�% zwi$zana z obs"ug$ rynku nieruchomo�ci 146 

M � Dzia"alno�% profesjonalna, naukowa i techniczna 42 

N - Dzia"alno�% w zakresie us"ug administrowania i dzia"alno�% 

wspieraj$ca 
23 

O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowi$zkowe 

zabezpieczenia spo"eczne 
8 

P � Edukacja 31 

Q � Opieka zdrowotna i pomoc spo"eczna 32 

R - Dzia"alno�% zwi$zana z kultur$, rozrywk$ i rekreacj$ 18 

S - Pozosta"a dzia"alno�% us"ugowa i T - Gospodarstwa domowe 

zatrudniaj$ce pracowników; gospodarstwa domowe 

produkuj$ce wyroby i �wiadcz$ce us"ugi na w"asne potrzeby 

66 

U � Organizacje i zespo"y eksterytorialne 0 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych z BDL. 

Prognoza ilo�ci podmiotów gospodarczych na terenie gminy, która wskazuje na  dalszy wzrost ich 

ilo�ci do roku 2020, zosta�a przedstawiona na wykresie 11.  
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Wykres 11. Prognoza ilo�ci podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy do roku 

2020. 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych z BDL. 

4. BILANS ENERGETYCZNY GMINY LE"NA 

4.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA C IEP#O  

Zapotrzebowanie na energie ciepln� na terenie gminy Le�na dla roku 2000, 2013  

i prognozowanego 2020 zosta�o przedstawione w tabeli 5. 

W prognozie zapotrzebowanie na energi� ciepln� do 2020 r. wykorzystano dane na temat prognozy 

ogólnej powierzchni u�ytkowych mieszka� [m2] w 2020 r. przyjmuj�c jednocze�nie, �e struktura 

zu�ycia paliw na cele grzewcze nie zmieni si� znacz�co do 2020 r. oraz zapotrzebowanie na energi� 

ciepln� na m2 równie� nie zmieni si� znacznie w okresie prognozy. 
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Tabela 6. Zapotrzebowanie na energi! ciepln" na terenie gminy Le�na w analizowanych latach. 

Zapotrzebowanie na energi! ciepln" 

zapotrzebowanie na energi! [GJ/m2] 0,821 

Ogólne zapotrzebowanie na energi! w roku 2000 r. [GJ] 180 927,05 

Ogólne zapotrzebowanie na energi! w roku 2013 r. [GJ] 204 283,68 

Ogólne zapotrzebowanie na energi! w roku 2020 r. [GJ] 214 067,54 

�ród�o: Opracowanie w�asne. 

Potrzeby grzewcze mieszka�ców gminy s" zaspokajane g%ównie przez lokalne &ród%a indywidualne, 

do których nale'" piece opalane w!glem kamiennym i jego pochodnymi oraz olejem lub gazem. 

Zabudowania produkcyjne oraz us%ugowe ogrzewane s" z lokalnych kot%owni. 

Struktur! paliw wykorzystywanych na potrzeby cieplne sporz"dzono w oparciu  

o ankietyzacj! przeprowadzon" na terenie gminy Le�na. Procentowy rozk%ad paliw wykorzystywanych 

na terenie gminy przedstawiono na wykresie 12. 

 

Wykres 12. Struktura paliw wykorzystywanych na cele cieplne dla gminy Le�na. 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji na terenie gminy Le�na. 
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Potrzeby cieplne wykorzystywane do zaspokajania mieszka�ców gminy Le�na oraz emisje CO2 [Mg 

CO2] w roku 2000 przedstawia tabela 7. 

Tabela 7. Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] oraz emisja [Mg CO2] w roku 2000. 

2000 % 
Potrzeby cieplne zaspokajane z danego 

rodzaju paliwa [GJ] 

w!giel 50,06% 90 572,08 

w!giel+ drewno 29,54% 53 445,85 

drewno 7,39% 13 370,51 

gaz 11,49% 20 788,52 

energia elektryczna 1,17% 2 116,85 

olej 0,35% 633,24 

SUMA  180 927,05 

�ród�o: Opracowanie w�asne. 

Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] w roku 2013 przedstawia  

tabela 8. W porównaniu do roku 2000 zapotrzebowanie na ciep"o wzros"o o 23 356,63 GJ. #�czne 

zapotrzebowanie mieszka�ców wynosi�o 204 283,86 [GJ]. 

Tabela 8. Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] w roku 2013. 

2013 % 
Potrzeby cieplne zaspokajane z danego 

rodzaju paliwa [GJ] 

w!giel 50,06% 102 264,41 

w!giel + drewno 29,54% 60 345,40 

drewno 7,39% 15 096,56 

gaz 11,49% 23 472,20 

energia elektryczna 1,17% 2 390,12 

olej 0,35% 714,99 

SUMA  204 283,68 

�ród�o: Opracowanie w�asne. 

W prognozowanym roku 2020 przewidywane zapotrzebowanie na ciep"o wzro�nie do 214 067,54 GJ. 

Podzia� ze wzgl#du na wykorzystywanie poszczególnych paliw na cele grzewcze przedstawia tabela 9. 
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Tabela 9. Prognozowane zapotrzebowanie cieplne z danego rodzaju paliwa [GJ] w roku 2020. 

2020 - Prognoza % 
Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju 

paliwa [GJ] 

w giel 50,06% 107 162,21 

w giel!+!drewno 29,54% 63 235,55 

drewno 7,39% 15 819,59 

gaz 11,49% 24 596,36 

energia elektryczna 1,17% 2 504,59 

olej 0,35% 749,24 

SUMA  214 067,54 

�ród�o: Opracowanie w�asne. 

 

Graficzne!zestawienie!struktury!pokrycia!zapotrzebowania!na!energi !ciepln"![GJ]!przedstawiono!na!

wykresie 13. 

 

Wykres 13.!Struktura!pokrycia!zapotrzebowania!na!energi !ciepln"!na!terenie!gminy!Le#na. 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji na terenie gminy Le�na. 
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4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA PALIWA GAZOWE 

4.2.1. INFORMACJE OGÓLNE  

W Polsce rozprowadzane s! dwa rodzaje gazu ziemnego:  

· gaz ziemny wysokometanowy - E 

· gaz ziemny zaazotowany - Ls i Lw  

Sk"ad gazu ziemnego musi by# zgodny z parametrami jako$ciowymi okre$lonymi w Polskiej Normie 

PN-C-04750 oraz Rozporz!dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie 

szczegó"owych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. nr 133 [2010] poz. 891 z dnia 

22 lipca 2010). Musi wi%c on spe"nia# nast%puj!ce wymagania: 

Tabela 10 Opis parametrów poszczególnych rodzajów gazu w Polsce 

Rodzaj gazu Jednostka 

Gaz ziemny 

wysokometanowy 

E 

Gaz ziemny 

zaazotowany 

Lw 

Gaz ziemny 

zaazotowany 

Ls 

Liczba Wobbego 

nominalna 

[MJ/m³] 50 41,5 35,0 

Zakres warto$ci [MJ/m³] 45,0 - 54,0 37,5 - 45,0 32,5 - 37,5 

Ciep"o spalania [MJ/m³] nie mniej ni& 34,0 nie mniej ni& 30,0 nie mniej ni& 26,0 

Warto$# 

opa"owa 
[MJ/m³] nie mniej ni& 31,0 nie mniej ni& 27,0 nie mniej ni& 24,0 

 �ród�o: http://www.wroclaw.psgaz.pl  
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Rysunek 5 Mapa zasi!gów wyst!powania rodzajów gazu 

�ród�o: http://www.wroclaw.psgaz.pl 

 

Poni#ej przedstawiono map! stref dystrybucyjnych PSG Sp. z. o. o. oraz map! polskiego systemu 

gazownictwa.  
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Rysunek 6. Mapa Polskiego Systemu Gazownictwa  

�ród�o: http://geoland.pl/dodatkiold/infrastruktura_i/pgnig_mapa_duza.gif 

 

4.2.2. ZU�YCIE PALIWA GAZOWEGO 

Na terenie gminy miejsko-wiejskiej Le!na w sie" gazow� wyposa�one s� dwie miejscowo�ci: miasto 

Le�na i wie� Mi%oszów. D%ugo�" sieci gazowej wg danych GUS na dzie& 31.12.2012 r. wynosi%a 18,12 

km, w tym na terenie miejskim 16 255 m, a na terenie wiejskim 1 820 m. '�cznie na terenie miasta  

i terenów wiejskich z gazu sieciowego korzysta 907 odbiorców, w tym w mie�cie Le�na 866 

odbiorców, natomiast na terenach wiejskich 41 odbiorców. Zu�ycie gazu sieciowego na obszarze 

miasta i gminy wynosi ok. 499,4 tys. m3, w tym w mie�cie 477,2 tys. m3, a na terenach wiejskich 22,2 

tys. m3. Uzyskano dane na rok 2000 i 2013. W roku 2000 zu�ycie gazu na terenie gminy wynosi%o  

638 000,00 m3 � tabela 11. 
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Tabela 11. Zu�ycie gazu w roku 2000 na terenie gminy Le�na 

rok 2000    

  zu�ycie gazu [m3] 
zu�ycie gazu  

[GJ] 

Gospodarstwa domowe 599 674,00 22 367,84 

Przemys  34 150,00 1 273,80 

Us ugi 30 735,00 1 146,42 

Handel 6 830,00 254,76 

Pozostali 11 611,00 433,09 

SUMA 683 000,00 25 475,90 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie uzyskanych danych. 

W roku!2013!zu*ycie!gazu!na!terenie!gminy!zmniejszy o!si# - tabela 12. 

Tabela 12.!Zu*ycie!gazu!w!roku!2013!na!terenie!gminy!Le$na. 

rok 2013    

 zu*ycie!gazu![m3] zu*ycie!gazu![GJ] 

Gospodarstwa domowe 438 209,80 16 345,23 

Przemys  24 955,00 930,82 

Us ugi 22 459,50 837,74 

Handel 4 991,00 186,16 

Pozostali 8 484,70 316,48 

SUMA 499 100,00 18 616,43 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie uzyskanych danych. 

Prognoza!zu*ycia!gazu!na!terenie!gminy!Le$na!zak ada!zwi#kszenie!zu*ycia.! Jest to spowodowane 

post#puj%cym!procesem!gazyfikacji!w!gminie!� tabela 13. 

Tabela 13.!Zu*ycie!gazu!w!roku!2020!na!terenie!gminy!Le$na. 

rok 2020 - prognoza   

 zu*ycie!gazu![m3] zu*ycie!gazu![GJ] 

Gospodarstwa domowe 496 370,21 18 514,61 

Przemys  28 267,10 1 054,36 

Us ugi 25 440,39 948,93 

Handel 5 653,42 210,87 

Pozostali 9 610,81 358,48 

SUMA 565 341,92 21 087,25 

�ród�o: Opracowanie w�asne na Podstawie Polityki Energetycznej Polski do roku 2030. 
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Na wykresie 14 przedstawiono graficznie zu�ycie gazu na terenie gminy Le�na wraz z prognoz! do 

roku 2020r.  

 

Wykres 14. Prognoza zu�ycia gazu [GJ] na terenie gminy Le�na. 

�ród�o: Opracowanie w�asne. 

4.2.3. PLANOWANE MODERNIZACJE SIECI GAZOWEJ 

Na terenie gminy dopuszcza si� modernizacj" oraz rozbudow" istniej!cej ju� sieci gazowej. Nowi 

odbiorcy mog! by# przy$!czenie do rozbudowanej sieci po spe$nieniu warunków technicznych oraz 

ekonomicznych. Nale�y jednak pami"ta#, i� wzd$u� gazoci!gu podwy�szonego �redniego ci�nienia 

obowi!zuje strefa kontrolna. Dla takiej strefy s! okre�lone zasady zagospodarowania, które obejmuj! 

mi"dzy innymi  zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, obowi!zek zapewnienia swobodnego dojazdu 

do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania si" wzd$u� gazoci!gu, zakaz 

sadzenia drzew i krzewów. 

Przewiduje si" budow" nowego gazoci!gu wysokiego ci�nienia relacji Le�na - Le�na k/Lubania, o 

ci�nieniu MOP 8.4 MPa wraz ze stref! kontrolowan! w wielko�ci 4m ( po 2 m od osi gazoci!gu), przy 

za$o�eniu, �e b"dzie on przebiega$ wzd$u� istniej!cego gazoci!gu podwy�szonego �redniego ci�nienia 

(w jego bezpo�redniej blisko�ci). Po wybudowaniu nowego gazoci!gu istniej!cy gazoci!g zostanie 

wy$!czony z eksploatacji. 
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4.3. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI� ELEKTRYCZN�  

4.3.1. INFORMACJE OGÓLNE  

Dane na temat zu!ycia energii elektrycznej uzyskano z Tauron Dystrybucja S.A., Oddzia" w Jeleniej 

Górze, ul. Bogus"awskiego 32, 58-500 Jelenia Góra. Uzyskano tak!e informacje na temat liczby 

odbiorców z podzia"em na grupy taryfowe dla roku 2000 i 2013: 

� Grupa taryfowa �A� � stawki op"at dla najwi#kszych odbiorców energii elektrycznej, takich 

jak: huty, kopalnie, stocznie oraz du!e fabryki. 

� Grupa taryfowa �B� � stawki op"at za energi# elektryczn� pobieran� przez przemys". 

� Grupa taryfowa �C� � to stawki op"at za energi# elektryczn� dla takich odbiorców jak banki, 

sklepy, przychodnie zdrowia, punkty handlowo-us"ugowe, o%wietlenie ulic gminy. 

� Grupa taryfowa �R� � to stawki op"at stosowane w rozliczeniach z odbiorcami bez uk"adów 

pomiarowo-rozliczeniowych (liczników). Ma zastosowanie dla zorganizowania tymczasowego miejsca 

poboru pr�du.  

� Grupa taryfowa �G� � to stawki op"at stosowane dla odbiorców zu!ywaj�cych energi# na 

potrzeby gospodarstw domowych i zwi�zanych z nimi pomieszcze& piwnicznych, strychów czy gara!y.  

Przez obszar gminy przebiegaj� nast#puj�ce linie elektroenergetyczne: 

� linia przesy"owa o napi#ciu 220 kV relacji Miku"owa � Cieplice, 

� linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Miku"owa � Bartoszówka, 

� linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Jelenia Góra Wiskoza � Bartoszówka. 

Na terenie gminy Le%na znajduj� si# dwa rejonowe punkty zasilania: 

· GPZ 110/20kV R-308 Bartoszówka 

· GPZ 110/20kV R-307 Luba& 

W poni!szej tabeli zosta"y zestawione ilo%ci stacji transformatorowych na terenie gminy Le%na.  
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Tabela 14 Zestawienie ilo�ci stacji transformatorowych na terenie gminy Le�na 

 Gmina Le�na Miasto Le�na 

W"asno�# TAURON 48 15 

W"asno�# obca 11 2 

�ród�o: TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia� w Jeleniej Górze 

Poni�ej znajduje si� zestawienie linii elektroenergetycznych WN, SN, nN na dzia!aj"cych na terenie 

gminy Le#na 

Tabela 15 Zestawienie linii elektroenergetycznych na terenie gminy 

Linia 

Gmina Le#na Miasto Le#na 

Napowietrzne Kablowe Napowietrzne Kablowe 

[km] [km] [km] [km] 

WN 12 - - - 

SN 133,495 4,119 7,151 2,356 

nN 116,758 9,775 22,500 20,781 

�ród�o: TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia� w Jeleniej Górze 

Zapotrzebowanie na moc umown" i zu�ycie energii elektrycznej z podzia!em na poziomy i napi�cia 

dla Gminy Le#na (dla SN i nN) na rok 2014 lub najbli�szy dost�pny w nast�puj"cym uj�ciu przedstawia 

tabela 15. 

Tabela 16 Zapotrzebowanie na moc umown" i zu�ycie energii elektrycznej na terenie gminy Le#na 

 2001 2014r. 

 Umowy kompleksowe Umowy kompleksowe Umowy dystrybucyjne 

 

Liczba 

odbiorcó

w 

Zu�ycie 

(MWh) 

Liczba 

odbiorców 

Zu�ycie 

(MWh) 

Liczba 

odbiorców 

Zu�ycie 

(MWh) 

WN (taryfa A) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SN (taryfa B) 4 7156,39 16 8472,25 0 0,00 

Nn (taryfa C, G, R) 2206 4638,25 2186 5684,77 256 6352,97 
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W tym:     

Brak danych w podziale na 

poszczególne taryfy 

C 202 1945,67 149 2790,05 

G 2003 2686,28 2036 2892,66 

R 1 6,30 1 2,06 

�ród�o: TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia� w Jeleniej Górze 

Na terenie powiatu luba�skiego podobne dane przedstawiaj� si� nast�puj�co: 

Tabela 17 Zapotrzebowanie na moc umown� i zu�ycie energii elektrycznej na terenie powiatu 

luba�skiego 

 2001 2014r. 

 Umowy kompleksowe Umowy kompleksowe Umowy dystrybucyjne 

 
Liczba 

odbiorców 
Zu�ycie (MWh) 

Liczba 

odbiorców 

Zu�ycie 

(MWh) 

Liczba 

odbiorców 

Zu�ycie 

(MWh) 

WN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SN 25 16904,95 43 22120,14 13 9109,49 

Nn 24382 57 020,17 24207 53 689,46 692 16894,17 

W 

tym: 
    

Brak danych w podziale na 

poszczególne taryfy 
C 2253 21 987,05 1755 15 934,00 

G 22114 35 013,97 22450 37 742,60 

R 15 19,15 2 12,86 

�ród�o: TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia� w Jeleniej Górze 

Poni�ej zamieszczono wykaz linii SN zasilaj�cych Gmin� Le#na z Rejonowych Punktów Zasilania 

zlokalizowanych poza jej terenem � tabela 18.  
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Tabela 18 Wykaz linii SN zasilaj!cych Gmin� Le�na  

Nazwa linii 
Dopuszczalne obci!$enie 

trwa%e* [A] 

Aktualny stopie& 

wykorzystania  

w szczycie** [A] 

L-760 255 8 

L-803 255 - 

L-826 345 - 

L-835 255 - 

L-836 255 7 

L-862 (zasilona z L-857) 255 24 

*- dopuszczalne obci��enie d�ugotrwa�e dla przewodu AFL6 3x70mm2 lub AFL6 3x120mm2 

** - !rednia chwilowa warto!" pr�du fazowego dla ci�gów zasilaj�cych stacje z terenu Gminy Le!na i Miasta Le!na,  

(w przypadku linii zasilaj�cych teren Gminy Le!na chwilowe obci��enie uwzgl#dnia równie� miejscowo!ci spoza granic 

Gminy i Miasta Le!na zasilane z danego ci�gu 20kV). 

$ród�o: TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia� w Jeleniej Górze 

Ocena wykorzystania przepustowo�ci linii SN i nN zosta%a zamieszczona w poni$szej tabeli. Warto�� 

procentowa oznacza obci�$enia linii w stosunku do mo$liwo#ci przemys%owych. 

Tabela 19 Ocena wykorzystania przepustowo#ci linii SN i nN 

( obci�$enia linii w 

stosunku do mo$liwo#ci 

przemys%owych 

SN nN** 

[km] [%] [km] [%] 

L-760 26,974 3,13 - - 

L-803 60,245 - - - 

L-826 11,872 - - - 

L-835 16,277 - - - 

L-836 23,472 2,74 - - 

L-862 (zasilona z L-857) 31,979 9,41 - - 

*- ca�kowita d�ugo!" danego ci�gu liniowego 20 kV 
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** - na chwil� obecn� nie prowadzi si� zestawie� w zakresie obci��alno�ci linii na poziomie nN. Trwaj� natomiast prace 

polegaj�ce na wyposa�eniu stacji SN/nN w uk�ady bilansuj�ce z mo�liwo�ci� rejestracji takich danych 

!ród�o: TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia� w Jeleniej Górze 

Sieci SN i nN na terenie Miasta i Gminy Le�na nadaj� si� do eksploatacji. Stan techniczny sieci 

monitorowany jest na bie!�co, natomiast wyeksploatowane elementy sieci s� sukcesywnie 

wymieniane lub naprawiane w ramach prowadzonych zabiegów modernizacyjnych, eksploatacyjnych 

oraz zabiegów dora"nych. 

Poni!ej zamieszczono wykaz stacji transformatorowych oraz stopie# ich wykorzystania. 

Tabela 20 Wykaz stacji transformatorowych na terenie gminy Le�na 

Nazwa stacji Nr stacji Typ stacji Stopie# wykorzystana [%] $rednie obci�!enie [%] 

JGL83618 83618 STSKpuo - 20/400 - - 

JGL 76014 76014 STS - - 

JGL 80329 80329 STS - - 

JGL 80328 80328 M-124 - - 

JGL 80331 80331 Poniemiecka - - 

JGL 80345 80345 MSTt20/630 - - 

JGL 80342 80342 M-124 - - 

JGL 80348 80348 MSTw20/630 - - 

JGL 82603 82603 Poniemiecka - - 

JGL 80349 80349 MSTw 20/630 - - 

JGL 80330 80330 STS - - 

JGL 80339 80339 STS - - 

JGL 80352 80352 MSTw20/630 - - 

JGL 80326 80326 Poniemiecka - - 

JGL 80327 80327 Poniemiecka - - 

JGL 80322 8032 Poniemiecka - - 

JGL 80324 80324 STSKpo20/250 - - 

JGL 80325 80325 Poniemiecka - - 

JGL 80321 80321 STS - - 

JGL 76007 76007 STS - - 
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JGL 83611 83611 
STSKp - 

12/12/400/II 
- - 

JGL 83616 83616 STS - - 

JGL 87001 87001 STS - - 

JGL 80318 80318 STS - - 

JGL 80317 80317 Poniemiecka - - 

JGL 80310 80310 Poniemiecka - - 

JGL 76008 76008 STS - - 

JGL 76006 76006 STS - - 

JGL 76011 76011 Poniemiecka - - 

JGL 76020 76020 STS - - 

JGL 80311 80311 Poniemiecka - - 

JGL 80315 80315 STS - - 

JGL 80313 80313 Poniemiecka - - 

JGL 80316 80316 Poniemiecka - - 

JGL 80314 80314 STS - - 

JGL 76004 76004 STS - - 

JGL 82803 82803 STS - - 

JGL 83501 83501 STS 20/100 - - 

JGL 82501 82501 Poniemiecka - - 

JGL 82604 82604 STS 20/100 - - 

JGL 80351 80351 STS - - 

JGL 80337 80337 STS - - 

JGL 80338 80338 Poniemiecka - - 

JGL 80350 80350 STS - - 

JGL 80363 80363 STS - - 

JGL 80336 80336 Poniemiecka - - 

JGL 80333 80333 Poniemiecka - - 

JGL 80354 80354 STS - - 

JGL 80335 80335 STS - - 

JGL 80312 80312 STS - - 

JGL 83610 83610 Poniemiecka - - 

JGL 86217 86217 Poniemiecka - - 
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JGL 86231 86231 STSb 20/250 - - 

JGL 86216 86216 Poniemiecka - - 

JGL 86215 86215 STS - - 

JGL 86212 86212 Poniemiecka - - 

JGL 86204 86204 STS - - 

JGL 86225 86225 STS 20/250 - - 

JGL 86218 86218 STS - - 

JGL 86227 86227 STS - - 

JGL 86219 86219 Poniemiecka - - 

JGL 80319 80319 STSpb 20/400 - - 

JGL 83619 83619 STSKu 20/250 - - 

* na dzie� dzisiejszy nie prowadzi si� takich zestawie�. Trwaj� natomiast prace nad wyposa�eniem stacji 20/0,4kV w 

uk�ady bilansuj�ce. 

!ród�o: TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia� w Jeleniej Górze 

 

4.3.2. ZU�YCIE  ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Szczegó owe!zu"ycie!energii!elektrycznej!dla!gminy!Le#na!dla!roku!2000!przedstawiono!w!tabeli 21. 

Tabela 21.!Zu"ycie!oraz!emisja!CO2 z!tytu u!zu"ycia energii elektrycznej w roku 2000. 

rok 2000   

Grupa taryfowa Liczba!odbiorców Zu"ycie!MWh 

A 0 0,00 

B 4 7156,39 

C + R 203 1951,97 

G 2003 2686,28 

SUMA  11794,64 

!ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych uzyskanych z Tauron Dystrybucja S.A. 

 

Zu"ycie energii elektrycznej w roku 2013 przedstawiono w tabeli 22. 
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Tabela 22. Zu�ycie z tytu"u zu�ycia energii elektrycznej w roku 2013. 

rok 2013   

Grupa taryfowa Liczba odbiorców Zu�ycie MWh 

A 0 0,00 

B 16 8472,25 

C + R 150 2792,11 

G 2036 2892,66 

SUMA  14157,02 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych uzyskanych z Tauron Dystrybucja S.A. 

W tabeli 23  przedstawiono prognoz# zu!ycia energii elektrycznej do roku 2020, która zak"ada wzrost 

zu!ycia energii elektrycznej i zwi#kszenie emisji CO2. Zak"ada si# wzrost zu!ycia energii elektrycznej 

we wszystkich grupach taryfowych. 

 

Tabela 23. Prognozowane zu!ycie oraz emisja CO2 z tytu"u zu!ycia energii elektrycznej w roku 2020. 

rok 2020 - prognoza   

Grupa taryfowa Zu!ycie MWh 
Wska$nik emisji  

[Mg CO2/MWh] 
Emisja [Mg CO2] 

A 0,00 0,89 0,00 

B 10195,29 0,89 9073,81 

C + R 3359,96 0,89 2990,36 

G 3480,96 0,89 3098,05 

SUMA 17036,21  15162,22 

�ród�o: Opracowanie w�asne na Podstawie Polityki Energetycznej Polski do roku 2030. 

 

4.3.2.1. O%WIETLENIE ULICZNE  

Dane dotycz&ce o'wietlenia ulicznego na terenie gminy Le'na w roku 2013 uzyskano  

z Urz#du Miejskiego w Le'nej. Charakterystyk# o'wietlenia ulicznego przedstawia tabela 24. Roczny 

czas 'wiecenia oraz wska$nik emisji CO2 przyj#to z za��cznika nr 2 - Metodyka � do 

Regulaminu i konkursu GIS "SOWA � Energooszcz!dne o�wietlenie uliczne#.  
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Tabela 24. Charakterystyka systemu o�wietleniowego gminy Le�na. 

Charakterystyka systemu 

o�wietleniowego 
    

Moce opraw 

[W] 
Ilo�" opraw 

Roczny czas 

�wiecenia 

Zu#ycie energii 

[MWh] 

Wska$nik emisji  

[MG CO2/GJ] 

Emisja  

[Mg CO2] 

148,66 1 074 4024 642,47 0,89 571,80 

  SUMA 642,47  571,80 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych uzyskanych z Urz�du Miejskiego w Le�nej. 

%�czna moc systemu o!wietleniowego na terenie gminy Le!na wynosi 159,66 kW, natomiast !rednia 

moc oprawy to 148,66 W. 

4.3.3. PLANOWANE MODERNIZACJE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

W poni�szej tabeli przedstawiono wykaz zada' inwestycyjnych planowanych na terenie Gminy Le!na 

w latach 2012-2017 zgodnie z planem rozwoju TAURON Dystrybucja S.A. Odzia( w Jeleniej Górze. 

Tabela 25 Wykaz zada' inwestycyjnych planowanych na terenie Gminy Le!na w latach 2012-2017 

Nazwa zadania Rok modernizacji 

Zabudowa reklozera na linii 20kV L-803 w miejscu od��cznika nr 50 w m. 

Smolnik 
2012 

Zabudowa reklozera na linii 20kV L803 w miejscu od��cznika nr 11 w m. 

Le�na 
2012 

Zabudowa roz%�cznika sterowanego radiowo na linii 20 kV L-803 w 

miejscu od��cznika nr 34 w m. Grabiszyce 
2012 

Program 3 - wymiana sieci miejskich nN na izolowane - obwody nN z PT-

80339: L-1 ul. Pocztowa strona lewa i prawa w m. Le�na 
2012 

Program 3 - wymiana sieci miejskich nN na izolowane - obwody nN z PT-

80329 kier. Boisko w m. Le�na 
2012 

Program 3 - wymiana sieci miejskich nN na izolowane - obwody nN z PT-

80349 kier. ul. Osiedle w m. Le�na 
2012 

Program 3 - wymiana sieci miejskich nN na izolowane - obwody nN z PT-

80329 kier. ul. Ko�ciuszki, Szkolna w m. Le�na 
2012 

Program 3 - wymiana sieci miejskich nN na izolowane - obwody nN z PT-

80329 kier. ul. Szko%a w m. Le�na 
2012 

Modernizacja sieci nN Mi%oszów obwód L-2 PT-80331 kierunek granica 2013 

Modernizacja sieci nN - Le�na obwód L-1 nN z PT-80326 2014 
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Program 2 - modernizacja sieci (obwodów) o najgorszym stanie 

technicznym - Pobiedna obwód L-1 nN z PT-86212 
2013 

Modernizacja sieci nN - Z�otniki Luba'skie obwód L-1 ko�ció% z PT-82501 2013 

�ród�o: TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia� w Jeleniej Górze 

Zadania modernizacyjne planowane na lata 2015-2017 na terenie Miasta i Gminy Le�na. 

Tabela 26 Zadania modernizacyjne planowane na lata 2015-2017 na terenie Gminy oraz Miasta Le�na 

Nazwa zadania Rok modernizacji 

Modernizacja sieci kablowej nN w m. Le�na - kablowanie ul. $eromskiego 2015-2016 

Modernizacja linii kablowej nN - wymiana kabla nN na odcinku od z��cza 

kablowego ZK-3 przy budynku nr 2 do z��cza kablowego ZK - 3 nr 6 w m. 

Le�na ul. Szkolna 

2015-2016 

Modernizacja sieci napowietrznej nN- Mi%oszów Kolonia 2017 

�ród�o: TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia� w Jeleniej Górze 

5. MO$LIWO&CI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH 'RÓDE) ENERGII  

 

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Le�na oprócz dzia�a" w sferze 

zrównowa�onego zu�ycia energii i zwi�kszenia efektywno#ci energetycznej w budynkach, wymaga 

równie� wykorzystania alternatywnych ,róde� energii. W zwi�zku z tym przeprowadzono analiz� 

lokalnych zasobów i mo�liwo#ci wykorzystania odnawialnych ,róde� energii na terenie gminy. Celem 

dzia�a" w tym zakresie jest zwi�kszenie wytwarzania energii ze ,róde� odnawialnych- wspieranie 

rozwoju technologicznego i innowacji- tworzenie mo�liwo#ci rozwoju regionalnego oraz zwi�kszenie 

bezpiecze"stwa dostaw energii zw�aszcza w skali lokalnej.  

Poprzez odnawialne ,ród�o energii rozumie si� �,ród�o wykorzystuj�ce w procesie przetwarzania 

energi� wiatru- promieniowania s�onecznego- aerotermaln�- geotermaln�- hydrotermaln�- fal- 

pr�dów i p�ywów morskich- spadku rzek oraz energi� pozyskiwan� z biomasy- biogazu pochodz�cego 

ze sk�adowisk odpadów- a tak�e biogazu powsta�ego w procesach odprowadzania lub oczyszczania 

#cieków albo rozk�adu sk�adowanych szcz�tków ro#linnych i zwierz�cych;�  (Ustawa z dnia 26 lipca 

2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw- Dz.U. 2013 poz. 984). 

Jednym z celów ilo#ciowych zaproponowanych przez Komisj� Europejska- w ramach zobowi�za" 

ekologicznych wyznaczonych na 2020 rok jest tzw. �3x20/�- tj.:  
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Ø zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomem z roku 1990, 

Ø zmniejszenie zu!ycia energii (poprawa efektywno�ci energetycznej) o 20% w porównaniu  

z prognozami dla UE na 2020 r. w wyniku poprawy efektywno�ci energetycznej, 

Ø zwi�kszenie udzia�u odnawialnych &róde� energii do 20% ca�kowitego zu!ycia energii w UE, 

w tym zwi�kszenie wykorzystania odnawialnych &róde� energii w transporcie do 10%. 

Celem dla Polski, wynikaj�cym z dyrektywy 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. �w sprawie 

promowania stosowania energii ze &róde� odnawialnych� jest osi�gni�cie w 2020 r. co najmniej 15% 

udzia�u energii z odnawialnych &róde� w zu!yciu energii finalnej brutto, w tym co najmniej 10% udzia�u 

energii odnawialnej zu!ywanej w transporcie. 

W oparciu o dane G�ównego Urz�du Statystycznego przedstawione w poni!szej tabeli wnioskowa� 

mo!na, !e produkcja energii ze &róde� odnawialnych w województwie dolno�l�skim ro�nie w 

pespektywie kolejnych lat od 2005 roku.  

Zgodnie z Raportem Urz�du Regulacji Energetycznej z 2010 roku na Dolnym +l�sku dzia�a 8 instalacji 

biogazowych, 2 elektrownie wiatrowe, 96 wodnych i 3 wspó�spalaj�ce biomas� oraz paliwa kopalne. 

-�cznie na terenie województwa jest 109 instalacji o mocy 70,975 MW. Obecnie na Dolnym +l�sku 

OZE s� wykorzystywane w 64 gminach. 

Tabela 27. Produkcja energii elektrycznej ze &róde� odnawialnych [GWh] w woj. dolno�l�skim w latach 

2005-2013 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Produkcja 

energii z 

odnawialnych 

no�ników energii 

[GWh] 

207,2 207,5 257,4 272,0 446,7 658,9 703,5 897,0 763,1 

�ród�o: Bank Danych Lokalnych 

Dodatkowo udzia� energii elektrycznej ze &róde� odnawialnych w ogólnym zu!yciu energii elektrycznej 

tak!e wzrasta z 1,9% w 2005 roku do 6,8% w 2012 r. i maleje w 2013 r. do 5,9 %. Podobnym poziomem 

wzrostu charakteryzuje si� udzia� energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogó�em w 

województwie dolno�l�skim. 

 



Za�o�enia do planu zaopatrzenia w ciep�o, energi� elektryczn� i paliwa gazowe Gminy Le�na 
  
 

 
 

        41 | S t r o n a  
 

Tabela 28. Udzia !energii!elektrycznej!ze!"róde !odnawialnych![%]!w woj. dolno#l�skim!w!latach!2005-

2013 

�ród�o: Bank Danych Lokalnych 

Tabela 29 Rodzaj oraz ilo�� instalacji OZE na terenie Polski oraz województwa dolno�l�skiego 

RODZAJ INSTALACJI POLSKA DOLNO&L'SKIE 

 Ilo#�!instalacji Moc [MW] 
Ilo#�!

instalacji 
Moc [MW] 

elektrownie biogazowe 120 69,105 7 5,528 

biogaz!z!oczyszczalni!#cieków   4 2,378 

biogaz!sk adowiskowy   3 3,150 

elektrownie biomasowe 14 246,490 - - 

wytwarzaj$ce!z!promieniowania!

s onecznego 
1 0,001 - - 

elektrownie wiatrowe 282 666,332 2 0,165 

elektrownie wodne 724 944,130 94 64,729 

przep ywowa!do!0,3!MW   59 6,587 

przep ywowa!do!1!MW   22 12,977 

przep ywowa!do!5!MW   11 27,860 

przep ywowa!do!10!MW   2 17,305 

elektrownie!realizuj$ce!technologi)!

wspó spalania 
38 0,000* 3 0,000* 

RAZEM 1 179 1 926,058 106 70,422 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Udzia !energii!

elektrycznej!ze!"róde !

odnawialnych 

w ogólnym!zu*yciu!

energii elektrycznej 

[%] 

1,9 1,9 2,2 2,3 3,8 5,3 5,5 6,8 5,9 

Udzia !produkcji!

energii elektrycznej 

ze "róde !odnawialnych!

w produkcji energii 

elektrycznej!ogó em!

[%] 

1,3 1,3 1,7 1,8 3,2 4,9 5,3 6,6 6,0 
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�ród�o: Studium Przestrzennych Uwarunkowa� Rozwoju Energetyki Wiatrowej w województwie dolno�l�skim  

 

 

5.1. OGÓLNE INFORMACJE NA  TEMAT WYKORZYSTANIA OZE W GMINIE LE!NA  

 

Gminy na terenie Dolnego !l�ska posiadaj� dogodne warunki do rozwoju energetyki wiatrowej oraz 

s�onecznej � g�ównie we wschodniej cz�%ci województwa,  na po�udnie od Jeleniej Góry 

nas�onecznienie wynosi 3800 MJ/m /rok. W celu ograniczania wykorzystania konwencjonalnych 

&róde� energii coraz cz�%ciej na czo�owym miejscu stawia si� wykorzystanie wiatru jako &ród�a energii. 

Ze szczególnym zainteresowaniem ze wzgl�du na ogrom inwestycji (szczególnie w gminach 

Siekierczyn, Olszyna, Le%na, Luba') gminy zapozna�y si� z koncepcj" budowy elektrowni wiatrowych. 

Podejmowane s" dzia�ania (rozmowy z inwestorami, uchwa�y) umo�liwiaj"ce przyst"pienie do zmian 

studiów uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego celem okre%lenia lokalizacji dla elektrowni wiatrowych oraz farm 

wiatrowych w gminach powiatu luba'skiego. 

Tabela 30 Potencja� energetyczny Dolnego !l"ska 

Potencja� energetyczny Dolnego !l"ska MOC 

S�oma 5,5 PJ 

Siano 0,3 PJ 

Drewno 5,3 PJ 

Biomasa z hodowli 6,3 PJ 

Ro%liny energetyczne 0,004 PJ 

Nieu�ytki rolne 18 PJ 

Odpady komunalne 0,6 PJ 

Energetyka wodna: �"czna moc elektrowni wodnych ok. 65 MW 

Energetyka wiatrowa: do 2020 roku planowane elektrownie o �"cznej mocy ok. 127 MW 

Energetyka geotermalna: moc instalacji wykorzystuj"cych geotermi� wody 1 MW 

Wykorzystanie energii promieniowania s�onecznego: 

kilkadziesi"t do stu 

kilkudziesi�ciu instalacji 

solarnych 

�ród�o: �Odnawialne !ród�a energii drog� do trwa�ego ekorozwoju oraz zwi�kszenia efektywno�ci energetycznej Dolnego 

#l�ska�, Wroc�aw 2013 

Informacje na temat wykorzystania odnawialnych &róde� energii na terenie gminy Le%na zosta�y 

umieszczone w Programie Ochrony #rodowiska dla Miasta i Gminy Le�na na lata 2013-2016  
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z uwzgl�dnieniem okresu 2017-2020. W wy�ej wymienionym dokumencie znajduj� si� informacje na 

temat funkcjonowania elektrowni wodnych na rzece Kwisie na terenie Gminy: 

· elektrownia wodna Le!na o mocy 2,6 MW, przy Jez. Le!nia'skim, 

· elektrownia wodna Z�otniki o mocy 4,4 MW, przy Jez. Z�otnickim. 

Ponadto z wy�ej wymienionego dokumentu wynika, i� 40% energii produkowanej przez luba"skie 

Przedsi�biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. pochodzi ze spalania s�omy, skupowanej od 

okolicznych rolników. Trwaj� prace nad mo�liwo!ci� wykorzystania biogazów i biomasy. 

 

Rysunek 7 Wykorzystanie odnawialnych $róde� energii na terenie województwa dolno�l�skiego 

�ród�o: Kierunki rozwoju odnawialnych �róde� energii na Dolnym �l�sku  

 

5.2. BIOMASA 



Za�o�enia do planu zaopatrzenia w ciep�o, energi� elektryczn� i paliwa gazowe Gminy Le�na 
  
 

 
 

        44 | S t r o n a  
 

 

Poj�cie biomasy okre�lane jest w polskim prawie jako �ulegaj�ca biodegradacji cz��� produktów, 

odpadów lub pozosta%o�ci pochodzenia biologicznego z rolnictwa (%�cznie z substancjami ro�linnymi 

i zwierz�cymi), le�nictwa i zwi�zanych dzia%ów przemys%u, w tym rybo%ówstwa i akwakultury, a tak#e 

ulegaj�c� biodegradacji cz��� odpadów przemys%owych i miejskich.� (2009/28/WE).  

Biomasa mo"e by� u"ywana na cele energetyczne w procesie bezpo�redniego spalania biopaliw 

sta!ych (drewna, s!omy), gazowych w postaci biogazu lub przetwarzania na paliwa ciek!e.  

NA terenie Polski realny potencja! ekonomiczny biomasy szacowany jest na poziomie 600 168 TJ w 

roku 2020, potencja! rynkowy za� na poziomie 533 118 TJ (dane wg. Instytutu Energetyki Odnawialnej 

- Mo"liwo�ci wykorzystania OZE w Polsce do roku 2020).  

Rodzaje biopaliw sta!ych wykorzystywanych na cele energetyczne w kraju przedstawiaj� si� 

nast�puj�co: 

Ø drewno i odpady drzewne z lasów, sadów, zieleni miejskiej, z przemys�u drzewnego oraz 

opakowania drewniane, 

Ø s�oma i ziarna ze: zbó�, ro�lin oleistych, ro�lin str�czkowych oraz siano, 

Ø odpady z przetwórstwa rolno-spo�ywczego, 

Ø plony z upraw ro�lin energetycznych, 

Ø osady �ciekowe. 

Warto�� energetyczn� poszczególnych rodzajów biomasy przedstawiono w poni�szej tabeli. 

Tabela 31. Warto�� opa�owa wybranych rodzajów biomasy w zale�no�ci od wilgotno�ci 

 

�ród�o: Ignacy Niedzió�ka, Andrzej Zuchniarz, Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie, 

Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy, Motrol 2006 r. 



Za�o�enia do planu zaopatrzenia w ciep�o, energi� elektryczn� i paliwa gazowe Gminy Le�na 
  
 

 
 

        45 | S t r o n a  
 

Rozpatruj�c biomas� jako paliwo dla energetyki nale!y dostrzec bariery, jakie ograniczaj� jej 

wykorzystanie. S� nimi mi�dzy innymi: 

Ø zró�nicowane i stosunkowo niskie ciep�o spalania na jednostk� masy, 

Ø zró�nicowane zawarto�ci wilgoci zale�ne od rodzaju biomasy i okresu jej sezonowania, 

si�gaj"ce do 50%, 

Ø problemy w kontrolowaniu spalania, wynikaj�ce z wysokiej zawarto�# cz��ci lotnych, 

Ø zmieniaj�ce si� warunki zap�onu i spalania, 

Ø trudno�ci zwi�zane z transportem, które wynikaj� z ma�ej g�sto�ci nasypowej, 

Ø trudno�ci w utrzymaniu jako�ci paliwa na sta�ym poziomie, 

Ø du�a zawarto�# zwi�zków alkaicznych takich jak: potas, fosfor, wap�, a w przypadku ro�lin 

jednorocznych du�a zawarto�# chloru mo�e prowadzi# do narastania agresywnych osadów w 

kotle, dlatego wymagane s� odpowiednie technologie i rozwi�zania techniczne dla 

indywidualnego zu�ytkowania biomasy.  

Spalanie biomasy jest jednym z najpopularniejszych sposobów wykorzystywania zawartej w niej 

energii, uwa�anym cz�sto tak�e za sposób najbardziej ekonomiczny. Bardzo du�e zró�nicowanie 

biomasy pod wzgl�dem budowy chemicznej i cech fizycznych (wahania i niestabilno�# wilgotno�ci, 

ilo�ci popio�u, zawarto�ci cz��ci lotnych) powoduje niejednokrotnie trudno�ci w przebiegu spalania 

biomasy jak i ograniczeniu emisji sk�adników b�d�cych ubocznymi produktami procesów. Zbytnia 

wilgotno�# paliw z biomasy nie tylko zmniejsza ilo�# uzyskiwanego ciep�a podczas spalania, ale 

równie� niekorzystnie wp�ywa na przebieg ca�ego procesu spalania (spalanie nieca�kowite, 

zwi�kszona emisja zanieczyszcze� w spalinach). Przy spalaniu biomasy w tradycyjnych kot�ach c.o. 

istotne jest zatem zmniejszenie jej wilgotno�ci poni�ej 15%. W procesie spalania czystej biomasy 

powstaj� ma�e ilo�ci popio�u (0,5�12,5%), które nie zawieraj� szkodliwych substancji i mog� by# 

wykorzystane jako nawóz mineralny. Wi�ksze zawarto�ci popio�u �wiadcz� jednoznacznie o 

zanieczyszczeniu surowca. W procesie spalania generuje si� a� 90% energii, otrzymywanej na �wiecie 

z biomasy, przy czym spalana biomasa mo�e wyst�powa# we wszystkich stanach skupienia. 

Zalety b�d�ce wynikiem zastosowania biomasy na cele energetyczne to w g�ównej mierze  

zmniejszenie emisji zanieczyszcze� do �rodowiska, redukcja emisji CO2, oszcz�dzanie zasobów paliw 

nieodnawialnych, zmniejszenie kosztów surowców energetycznych, zwi�kszenie bezpiecze�stwa 

energetycznego na szczeblu lokalnym i krajowym, a tak�e realizacja mi�dzynarodowych zobowi�za� 

z zakresu redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery.  
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Dane z roku 2009 wskazuj�, i� na terenie Dolnego �l�ska by�o zainstalowanych 10 kot�owni opalanych 

s�om� o ��cznej mocy równej 14,6 MW. Dodatkowo do 2020 roku na terenie pi#ciu gmin w 

województwie planowana jest inwestycja w kot�ownie na s�om!. "�czny potencja� energetyczny 

województwa w tym zakresie to ponad 5,8 JP. 

 

Rysunek 8 Potencja� wykorzystania biomasy na terenie Dolnego �l�ska 

�ród�o: Kierunki rozwoju odnawialnych �róde� energii na Dolnym �l�sku  

 

5.3. ENERGIA WIATROWA 

 

Przy ocenie op�acalno�ci inwestycji w energetyk� wiatrow� parametrem o znacznej istotno�ci jest 

pr�dko�� wiatru oraz cz�sto�� jego pojawiania si� na danym obszarze. Na ich podstawie mo�na 

oszacowa� wielko�� zasobów energetycznych, a tak�e potencjaln� ilo�� energii elektrycznej, jak� 

mo�na wyprodukowa� w ci�gu roku. Zasoby energetyczne dla skali lokalnej mo�na oszacowa� na 
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podstawie analizy nast�puj�cych czynników: ukszta�towanie terenu, temperatura powietrza, 

przeszkody zwi�zane z m.in. zabudowaniami oraz zadrzewieniem. 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowa� mapy wietrzno'ci dla obszaru Polski na 

podstawie wieloletnich pomiarów. Wskazuj�c !redni� pr�dko!" wiatru na wys. 20 m n.p.g. 

z podzia�em na poszczególne strefy: 

Ø Strefa I: wybitnie korzystna, 5 � 6 m/s, 

Ø Strefa II: korzystna, 4,5 � 5 m/s, 

Ø Strefa III: do!" korzystna, 4 � 4,5 m/s, 

Ø Strefa IV, V, VI: warunki niekorzystne i tereny wy��czone, w<4 m/s. 

Kryteria istotne dla wyboru lokalizacji turbin wiatrowych pracuj�cych na potrzeby systemu to: 

!rednioroczna pr�dko!" wiatru, minimum 4 m/s, oraz procentowy udzia� pr�dko!ci wiatru powy#ej 6 

m/s. Wiatr uznawany jako u#yteczny energetycznie, pozwalaj�cy na prac� turbin wiatrowych to wiatr 

wiej�cy z pr�dko!ci� pomi�dzy 4 � 25 m/s.  

 

Rysunek 9. Strefy energetyczne w Polsce.  

�ród�o: Mapa opracowana przez prof. H. Lorenc  na podstawie danych pomiarowych z lat 1971-2000.  

Wg mapy wietrzno!ci IMiGW województwo dolno!l�skie w przewa#aj�cej cz�!ci znajduje si� 

w strefie IV, okre!lanej jako niekorzystna dla instalacji turbin wiatrowych. $rednia pr�dko!" wiatru w 

strefie IV na wysoko!ci 20 m n.p.g. wynosi poni#ej 4 m/s.  
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Rysunek 10 Potencja !energetyki!wiatrowej!na!terenie!województwa!dolno"l#skiego 

�ród�o: Studium Przestrzennych Uwarunkowa� Rozwoju Energetyki Wiatrowej w województwie dolno�l�skim  
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Rysunek 11 Model �rednich pr�dko�ci wiatru na  Dolnym �l�sku ekstrapolacja dla wys. 120m n.p.g. 

�ród�o: Studium Przestrzennych Uwarunkowa� Rozwoju Energetyki Wiatrowej w województwie dolno�l�skim  

  

Wed�ug danych Urz"du Regulacji Energetyki na koniec wrze!nia 2013 roku, funkcjonowa�o w Polsce 

795 instalacji wiatrowych o ��cznej mocy 3 082 MW. Wi"kszo!& z nich zlokalizowana jest w pó�nocno-

zachodniej cz"!ci kraju. Liderem jest województwo zachodniopomorskie (836,9 MW mocy 

zamontowanych instalacji wiatrowych), kolejne miejsca zajmuj� województwa pomorskie (312,2 

MW) i kujawsko-pomorskie (296,1 MW). 

Lokalizowanie du�ych farm wiatrowych w obszarze Pomorza zwi�zane jest przede wszystkim z dobr� 

wietrzno!ci� tamtych terenów, chocia� jak obrazuje to mapa wietrzno!ci potencja� do lokowania 

si�owni wiatrowych jest du�o wi"kszy. 
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Rysunek 12. Mapa wietrzno ci!Polski 

�ród�o: http://bacon.umcs.lublin.pl 

Nale"y! zauwa"y#,! "e! przy! lokalizowaniu! instalacji! wykorzystuj$cych! energi%! wiatru! ogromne!

znaczenie!maj$!warunki!lokalne.!Nawet!teoretycznie!dobre!lokalizacje!musz$!zosta#!zweryfikowane!

w! ramach! pomiarów! wietrzno ci.! Lokalne! ukszta&towanie! terenu,! zalesienie,! zabudowania! mog$!

znacz$co!wp&yn$#!na!efektywno #!instalacji!wiatrowej. 

Lokalizowanie! du"ych! instalacji! wiatrowych na! terenie! gminy! mo"e! wi$za#! si%! z! negatywnym!

oddzia&ywaniem! na! zasoby! przyrodniczo- rodowiskowe,! walory! turystyczno-wypoczynkowe  

i! krajobraz,! a! tym! samym!powodowa#! spo&eczny! sprzeciw.!Dlatego! te"! analizuj$c! dopuszczalno #!

wykorzystania! si&owni! wiatrowych! nale"y! raczej! wybiera#! rozwi$zania! o! najmniejszym! stopniu!

ingerencji!w! rodowisko!naturalne!� st$d!te"!bardziej!akceptowalnym!spo&ecznie!rozwi$zaniem!ni"!

du"e!farmy!wiatrowe!s$!!przydomowe!mikroturbiny!wiatrowe!o!wysoko ci!do!12!m. 
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Rysunek 13. Parametry techniczne mikroturbiny wiatrowej  

�ród�o: http://generatory-wiatrowe.pl/?page_id=21 

Moc pojedynczej turbiny to 1-1,2 kW, a roczny uzysk energii przy �redniej pr�dko�ci wiatru 

wynosz�cej 5 m/s, wynosi  ok. 1 500 MWh. Koszt budowy instalacji to ok. 10 000 z�/kW mocy si�owni.  

Energia wytworzona w turbinie wykorzystywana jest w pierwszej kolejno�ci na pokrycie potrzeb 

obiektu do którego jest przy��czona, a nadwy!ki energii mog� zosta" odsprzedane do sieci 

elektroenergetycznej. Nale!y jednak zauwa!y", !e zgodnie analizami, gmina Le�na posiada s�abe 

warunki wietrzne.  

 

5.4. ENERGIA GEOTERMALNA 

 

Energia geotermalna jest energi� wn�trza Ziemi, która gromadzi si� w ska�ach i gor�cych p�ynach, które 

b�d�c pod naturalnym ci�nieniem znajduj� si� w przepuszczalnej warstwie skalnej, na g��boko�ciach 

wi�kszych ni! 1000 m. Energia geotermalna w Polsce jest w znacznym stopniu konkurencyjna pod wzgl�dem 

ekologicznym i ekonomicznym w stosunku do pozosta�ych #róde� energii, Polska posiada stosunkowo du!e 

zasoby takiej energii, mo!liwe do wykorzystania dla celów grzewczych. 
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Zgodnie z obecnym stanem rozpoznania warunki najkorzystniejsze dla eksploatacji z�ó� istniej� 

w nale��cym do Karpat obszarze niecki podhala$skiej.  Warunki sprzyjaj�ce stwierdzono tak�e na Ni�u 

Polskim, g�ównie w mezozoicznych utworach subbasenów geologiczno � strukturalnych szczeci$sko 

- �ódzkiego i grudzi�dzko - warszawskiego.  

Inwestycje geotermalne charakteryzuje ich wysoki koszt pocz�tkowy zwi�zany z konieczno"ci� 

kosztownego odwiercania otworów wiertniczych, których koszt szacunkowo mie"ci si# w przedziale 

ok. 50-60% wszystkich nak�adów na realizacj# ca�ej inwestycji.  

Potencjalne zasoby energii cieplnej zawartej w wodach geotermalnych dla obszaru Polski 

przedstawiono na poni�szym rysunku.  

 

Rysunek 14. Mapa strumienia cieplnego dla obszaru Polski 

�ród�o: www.pig.gov.pl J. Szewczyk, D. Gientka, PIG 2009 
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Z�o�a geotermalne wyst�puj� w województwie dolno�l�skim praktycznie tylko w Sudetach. Z�o�a s� 

obecnie wykorzystywane w uzdrowiskach w celach leczniczych. Najbardziej znane i zbadane s� trzy 

lokalizacje z�ó�� L�dek Zdrój, Duszniki Zdrój i Cieplice. Planowano wykorzystanie z�ó� geotermalnych 

do  produkcji ciep�a sieciowego w Cieplicach, jednak pomys� nie zosta� zrealizowany. Oprócz 

wymienionych lokalizacji na terenie województwa dolno!l�skiego dzia�aj� pompy ciep�a oparte na 

geotermii w Ole!nicy (basen) i Ligocie Polskiej (szko�a podstawowa). Ich moc to odpowiednio 185 

[kW] i 125 [kW].  

 

Pompy ciep�a 

Jednym ze skuteczniejszych sposobów ograniczania niskiej emisji i zwi�kszania efektywno�ci 

energetycznej jest zastosowanie pompy ciep�a. Na przestrzeni ostatnich lat instalacje tego typu 

zyskuj� coraz szersze grono zwolenników, gdy� stanowi� one ekologiczne, tanie i bezobs�ugowe 

"ród�o ciep�a. Pompa ciep�a to urz�dzenie, które umo�liwia wykorzystanie energii cieplnej 

zgromadzonej w !rodowisku naturalnym.  

Urz�dzenia te nale�� do najekonomiczniejszych w eksploatacji "róde� ciep�a stosowanych do ogrzania 

domu oraz przygotowania ciep�ej wody, z tego faktu, �e wykorzystuj� energi� odnawialn� 

zgromadzon� w !rodowisku: w gruncie, wodzie lub w powietrzu. 

Stosuj�c tak� pomp� ciep�a ok. 75% energii otrzymuje si� za darmo, konieczne jest wytworzenie 

jedynie ok. 25% energii (zu�ytej do nap�du spr��arki). Z 1 kWh energii elektrycznej otrzymuje si� ok. 

4 kWh energii cieplnej. Zapewnia nie tylko ciep�o w domu podczas zimnych dni, ale tak�e ch�ód 

podczas gor�cego lata. 

Zaletami stosowania pomp ciep�a to przede wszystkim tania energia cieplna, która pobierana jest ze 

!rodowiska, dodatkowo nie wymaga instalowania komina, przy��cza gazowego, systemu wentylacji, 

nie wydziela tak�e zapachów, dzia�a automatycznie, nie potrzeba konserwacji ani te� okresowych 

przegl�dów, pracuje bardzo cicho i nie jest dokuczliwa dla otoczenia, jest stosunkowo bezpieczna dla 

!rodowiska, nie emituje, sadzy, spalin, pozwala na uniezale�nienie si� od wzrostu cen paliw. 

Natomiast istotn� wad� stosowania pomp ciep�a jest to, �e spr��arka, która jest cz�!ci� urz�dzenia 

wykorzystuje energi� elektryczn�. Jej instalacja jest droga � porównuj�c jest ponad 30% dro�sza od 

tradycyjnego uk�adu kot�owego, zdarzaj� si� tak�e problemy wynikaj�ce z nieprawid�owego 

zaprojektowania uk�adu z pomp� ciep�a w taki sposób, aby w pe�ni zaspokaja� potrzeby domowników. 

W przypadku pomp spr��arkowych istnieje niebezpiecze#stwo ska�enia !rodowiska naturalnego 

freonami, równie� przy "le dobranym gruntownym wymienniku ciep�a, istnieje zagro�enie, �e ilo!$ 
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ciep�a odbieranego przez p�yn grzewczy b�dzie tak wielka, �e temperatura wokó� wymiennika spadnie 

poni�ej zera, za� wych�adzanie gruntu pogarsza warunki pracy pompy ciep�a oraz  zwi�ksza zu�ycie 

energii. 

 

5.5. ENERGIA WODNA 

 

Za odnawialne zasoby energii wodnej uwa�a si� energi� spadku wód oraz energi� p�ywów i fal 

morskich. Konwersja energii odbywa si� w turbinach wodnych. W Polsce do obiektów tak zwanej 

Ma�ej Energetyki Wodnej (MEW) zalicza si� elektrownie wodne o mocy zainstalowanej do 5 MW.  

W MEW mo�na wykorzystywa! potencja� niewielkich rzek, rolniczych zbiorników retencyjnych, 

systemów nawadniaj"cych, wodoci"gowych, kanalizacyjnych, kana�ów przerzutowych. 

Dolny #l"sk jest regionem o ograniczonym mo�liwym do wykorzystania potencjale spadku wody. Ma�e 

elektrownie wodne niekiedy korzystnie wp�ywaj" na bilans hydrologiczny okolicy, ale mog" wp�ywa! 

niekorzystnie na biocenoz� rzeki. Du�e elektrownie prowadz" do daleko id"cych zmian w �rodowisku, 

od lokalnych zmian klimatycznych (spowodowanych wi�kszym parowaniem, a przez to wilgotno�ci" 

powietrza) po zag�ad� dotychczas �yj"cych zwierz"t i ro�lin (spowodowan" zalaniem ogromnych 

obszarów doliny rzeki).  

 

Rysunek 15 Potencja� energetyki wodnej na terenie województwa dolno�l"skiego 

�ród�o: Kierunki rozwoju odnawialnych �róde� energii na Dolnym �l�sku 
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5.6. ENERGIA S�ONECZNA  

 

Potencja! energetyki s!onecznej zale"y g!ównie od takich czynników jak nas!onecznienie oraz 

nat#�enie promieniowania s!onecznego. $rednia roczna jednostkowa energia promieniowania 

s!onecznego sporz%dzona dla miast europejskich wynosi 1049 kWh/m2/rok. Nas!onecznienie miast 

polskich, kszta!tuje si# na porównywalnym poziomie, niemal�e jednakowym. Ca!kowita moc instalacji 

s!onecznych w Polsce wynosi zaledwie 2 MW. Porównuj%c - w Niemczech, w samym tylko roku 2010 

zainstalowano elektrownie fotowoltaiczne o !%cznej mocy 7408 MW. Op!acalno�� inwestycji tego 

typu nale�y oczywi�cie rozwa�a� w odniesieniu do konkretnych lokalnych uwarunkowa(. 

Potencja! energii bezpo�redniego promieniowania s!onecznego w Polsce oscyluje wokó! warto�ci 

1100-1200 [kWh / m2 / rok]. Na Dolnym $l%sku �rednia dla ca!ego regionu jest mniejsza od 1100 [kWh 

/ m2 / rok].   

 

Rysunek 16 Potencja! energii s!onecznej na terenie Dolnego $l%ska 

�ród�o: Kierunki rozwoju odnawialnych �róde� energii na Dolnym �l�sku 
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Rysunek 17. Nat!#enie promieniowania s�onecznego w Polsce. 

�ród�o: The European Database of Daylight and Solar Radiation.  

 

Warunkiem dla efektywnego wykorzystania energii promieniowania s�onecznego jest przede 

wszystkim odpowiedni dobór oraz sposób zainstalowania absorberów promieniowania s�onecznego 

takich jak kolektory czy ogniwa fotowoltaiczne. 

Aktualnie instalacje fotowoltaiczne wykorzystywane s� zarówno jako du"e obiekty komercyjne, 

których moc si#ga nawet kilkudziesi#ciu MW (s� to tzw. Farmy fotowoltaiczne) jak i lokalne � 

rozproszone &ród�a energii o mocy kilku kilowatów wykorzystywane do zasilenia domów i obiektów 

komercyjnych. 

Krajowy potencja� wykorzystania energii s�onecznej jest zbli"ony do tego jaki szacuje si# w krajach 

s�siaduj�cych � Niemczech, Republice Czeskiej i S�owacji. 
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Moc instalacji fotowoltaicznej rekomendowanej dla zasilania domu jednorodzinnego to 4 kW 

(16 modu�ów fotowoltaicznych o ��cznej powierzchni ok. 25,6 m2). Roczny szacowany uzysk energii 

to 4 224 kWh. Koszt budowy wynosi ok. 8 000 z�/kW zainstalowanej mocy. !ywotno"# modu�ów 

fotowoltaicznych deklarowana przez producentów wynosi od 20 do 25 lat, a produkcja energii poza 

okresowymi przegl�dami odbywa si� ca�kowicie bezobs�ugowo. 

Energia wytworzona w instalacji wykorzystywana jest w pierwszej kolejno"ci na pokrycie potrzeb 

obiektu do którego jest przy��czona, a nadwy%ki energii mog� zosta# odsprzedane do sieci 

elektroenergetycznej. Jak pokazuje jednak%e dobowy wykres pomiaru parametrów pracy ma�ej 

instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej, &ród�a te charakteryzuj� si� bardzo du%� zmienno"ci� 

wytwarzanej energii elektrycznej, st�d te% mog� by# traktowane jedynie jako wspomaganie zasilania 

sieciowego.  

Stworzenie sytemu autonomicznego dla zasilania obiektu niepod��czonego do sieci 

elektroenergetycznego wymaga�oby natomiast wykorzystania systemu akumulacji energii � mo%e on 

jednak%e zwi�kszy# koszt budowy systemu nawet o 50'.    

Oprócz konwersji na energi� elektryczn�, energia s�oneczna mo%e zosta# wykorzystana za 

po"rednictwem instalacji kolektorów s�onecznych do podgrzewania ciep�ej wody u%ytkowej oraz 

wspomagania systemów ogrzewania. Poniewa% w systemach tych brak mo%liwo"ci odsprzedania 

nadwy%ek wytworzonego ciep�a, tak jak ma to miejsce w przypadku energii elektrycznej oddawanej 

do sieci, st�d te% ka%da inwestycja musi zosta# dostosowana do szacunkowego zu%ycia wody w 

obiekcie � szczególnie wa%ny jest dobór wielko"ci zasobnika na podgrzewan� wod�.  

Szacowana powierzchnia czynna kolektorów dedykowana dla zasilenia domu jednorodzinnego 

wynosi 5 m2. Powierzchnia ta pozwoli wygenerowa# rocznie ok. 4 675 kWh energii cieplnej. Koszt 

kompleksowej budowy takiej instalacji to ok. 14 000 z�. 
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5.7. PODSUMOWANIE 

 

Nale�y zauwa�y�, i� gmina Le�na charakteryzuje si� ograniczonym potencja�em rozwoju �róde� 

odnawialnych. Du�e instalacje komercyjne, takie jak farmy wiatrowe, czy biogazownie, mog� by� 

uci��liwe dla stref mieszkalnych oraz narusza� krajobraz gminy. St�d te� rekomendowanym polem 

rozwoju s� instalacje solarne i fotowoltaiczne wykorzystuj�ce energi� s�oneczn�. Instalacje ma�ych 

mocy mog� by� lokowane na obiektach mieszkalnych pozwalaj�c na cz�!ciowe zaspokojenie potrzeb 

energetycznych a tym samym uniezale�ni� je od dostaw zewn�trznych. 

 

6. ZAKRES WSPÓ"PRACY Z INNYMI GMINAMI 

 

Zakres wspó�pracy z innymi Gminami powinien obejmowa� wspólne dzia�ania prowadz�ce do: 

Ø planowania najbardziej korzystnych ekologicznie rozwi�za#, które zapewni� Gminom 

bezpiecze#stwo energetyczne, 

Ø koordynacji przebiegu g�ównych magistral energetycznych, co dotyczy g�ównie obszaru 

granicy s�siaduj�cych Gmin, 

Ø typizacji rozwi�za# technicznych, czyli struktury sieci, stosowanej aparatury, surowców itp. 

oraz sposobów rozlicze# za energi�, 

Ø zapewnianiu wspólnej bazy zaopatrzeniowej dla surowców i organizowaniu, obni�aj�cego 

koszty, wspólnego ich transportu z odleg�ych dzielnic Polski, 

Ø poszukiwaniu inwestorów zewn�trznych dla realizacji wi�kszych przedsi�wzi�� 

inwestycyjnych w infrastrukturze energetycznej, 

Ø ubieganiu si� o !rodki finansowe pomocne dla rozbudowy i modernizacji tej infrastruktury. 

Od strony pó�nocno-zachodniej gmina graniczy z gmin� Platerówka, od pó�nocy z miastem Luba#, od 

strony wschodniej z gmin� Olszyna oraz gmin� Mirsk i Gryfów $l�ski w powiecie lwóweckim, od 

po�udnia z gmin� $wieradów Zdrój i od po�udnia i po�udniowego-zachodu granica gminy miejsko-

wiejskiej Le!na pokrywa si� z granic� pa#stwa, tj. s�siaduje z Republik� Czesk�. 

Gmina Gryfów $l�ski nie jest w stanie okre!li� dok�adnych powi�za# z Gmin� Le!na w zakresie 

pokrywania potrzeb energetycznych, ciep�owniczych i gazowniczych, natomiast wyra�a ona wol� 

wspó�pracy z Gmin� Le!na w zakresie zaopatrzenia w ciep�o, energi� elektryczn� i paliwa gazowe.  
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Gmina Luba� równie� nie posiada powi�za� z Gmin� Le�na w zakresie pokrywania potrzeb 

energetycznych, ciep�owniczych i gazowniczych, natomiast równie� przedstawiciele gminy s� ch�tni 

do wspó�pracy z gmin� Le�na w zakresie zaopatrzenia w ciep�o, energi� elektryczn� oraz paliwa 

gazowe.  

Wa�nym obszarem wspó�pracy mi�dzygminnej s� wspólne inwestycje w odnawialne 'ród�a energii. 

Dla Gminy Le�na oraz gmin s�siaduj�cych istotne jest mo�liwe wykorzystanie lokalnego potencja�u 

istniej�cych zasobów energii odnawialnej, a przede wszystkim biomasy. W gminach s�siaduj�cych  

o charakterze wiejskim, miejsko-wiejskim znajduj� si� du�e potencjalne zasoby biomasy (g�ownie 

zr�bki i odpady drzewne oraz s�oma), które mog� by& wykorzystane na potrzeby energetyczne gmin; 

 

7. STAN #RODOWISKA NA OMAWIANYM OBSZARZE 

 

Stan �rodowiska zanalizowano na podstawie raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

#rodowiska �Stan �rodowiska w województwie dolno�l�skim w 2014 r.� oraz �Programu ochrony 

�rodowiska dla powiatu luba�skiego na lata 2013 - 2016 z uwzgl�dnieniem lat 2017-2020� oraz 

�Programu Ochrony #rodowiska dla Miasta i Gminy Le�na na lata 2013-2016 z uwzgl�dnieniem lat 

2017-2020�. 

Poprzez zanieczyszczenia rozumie si� �emisj�, która mo�e by& szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu 

�rodowiska, mo�e powodowa& szkod� w dobrach materialnych, mo�e pogarsza& walory estetyczne 

�rodowiska lub mo�e kolidowa& z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze �rodowiska� (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1232, z pó'n. zm.).  

Emisj� zanieczyszcze� do powietrza mo�na podzieli& ze wzgl�du na 'ród�o i sposób emisji ze 'ród�a 

na: 

Ø emisj� ze 'róde� punktowych � emisj� powstaj�c� w procesach technologicznych (emitory 

znajduj� si� na wysoko�ci kilku, kilkuset metrów), 

Ø emisj� ze 'róde� liniowych � w której 'ród�o emisji znajduje si� blisko powierzchni ziemi (np. 

transport),  

Ø emisj� ze 'róde� powierzchniowych � emisja z indywidualnych systemów grzewczych, 

po�arów wielkoobszarowych, emisja z du�ych odkrytych zbiorników (emisja rozproszona, 

niska), 
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Ø emisj� ze �róde� rolniczych, 

Ø emisj� niezorganizowan! � emisja zwi!zana z pojedynczymi pracami budowlanymi, po"arami, 

wyciekami itp.  

Na Dolnym #l!sku zgodnie z klasyfikacj! GUS w 2012 r. by�o 146 zak�adów uj�tych jako szczególnie 

uci!"liwe dla czysto$ci powietrza. %!czna emisja substancji z tych zak�adów jest jedn! z najwi�kszych 

w kraju � Dolny #l!sk zajmuje 4. miejsce w Polsce pod wzgl�dem emisji py�ów i 5. pod wzgl�dem 

emisji zanieczyszcze& gazowych. Ca�kowita emisja w 2012 r. wynosi�a dla: 

· py�ów � 4 tys. Mg, 

· dwutlenku siarki � 48,1 tys. Mg, 

· tlenków azotu � 18,9 tys. Mg, 

· tlenku w�gla � 7,4 tys. Mg, 

· dwutlenku w�gla � 15963,1 tys. Mg. 

Najwi�kszy udzia� w emisji zanieczyszcze& gazowych i py�owych z zak�adów znajduj!cych si� w 

ewidencji GUS stanowi�y procesy spalania paliw, które by�y przyczyn! ok. 90' emisji gazów (SO2 i 

NO2) i ok. 70' py�ów. 

Wieloletnie analizy jako$ci powietrza wykazuj!, "e najwi�kszy wp�yw na wyst�powanie przekrocze& 

standardów jako$ci powietrza ma emisja z sektora komunalnego i mieszkaniowego, czyli tzw. �niska 

emisja� oraz transport drogowy. 
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Rysunek 18 Sta e!punkty!monitoringowe!jako"ci!powietrza!na!terenie!powiatu!luba#skiego!w!2012!r. 

�ród�o: Programu ochrony �rodowiska dla powiatu luba�skiego na lata 2013 - 2016 z uwzgl�dnieniem lat 2017-2020 

Emisje zanieczyszcze� z terenu miasta i gminy kszta�tuj� si� na niskim poziomie. Jako�� powietrza na 

terenie gminy miejsko-wiejskiej Le�na jest zadawalaj�ca. St�!enia zanieczyszcze� nie wykazuj� w 

ostatnich latach przekrocze� warto�ci dopuszczalnych. 

W nawi�zaniu do powy!szego, za g�ówne problemy nale!y uzna� procesy grzewcze z tzw. niskich 

"róde� emisji oraz emisj� ze "róde� komunikacyjnych. Procesy technologiczne mog� natomiast 

stanowi� lokalnie okresowo uci�!liwo�ci, w przypadkach g�stej zabudowy, gdzie wyst�puj� trudno�ci 

�przewietrzania# terenu. 

Badania i pomiary stanu czysto�ci powietrza na terenie miasta i gminy Le�nej oraz w jej s�siedztwie 

wykonywane by�y przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony $rodowiska. Od 2004 r. st�!enia 

zanieczyszcze� na rozpatrywanym terenie prowadzone s� jedynie metod� pasywn�, nie istniej� sta�e 

stacje pomiarowe. Pomiarami obj�to jedynie dwutlenek siarki i dwutlenek azotu. Ostatnie pomiary 

wykonano w 2010 roku i zosta�y one zestawione z pomiarami wykonanymi w latach 2005-2008 w 
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�Programie Ochrony �rodowiska dla Miasta i Gminy Le�na na lata 2013-2016 z uwzgl!dnieniem 

okresu 2017-2020�. Wyniki pomiarów zosta�y zestawione w poni#szej tabeli.  

Tabela 32 Wyniki pomiarów wska$nikowych SO2 i NO2 (pomiary pasywne) w latach 2005-2008 oraz w 

2010 w Le�nej 

�ród�o: Program Ochrony �rodowiska dla Miasta i Gminy Le�na 

W przypadku dwutlenku azotu w porównaniu do lat wcze�niejszych obserwuje si� nieznaczny wzrost 

st�!e". Jednak!e nie s# to przekroczenia ponadnormatywne, a ich przyczyna mo!e by$ ró!na.  

 

8. AKTUALNY I PROGNOZOWANY POZIOM CEN NO%NIKÓW PALIW I ENERGII  

 

Szczególnie istotne znaczenie w próbie pogodzenia celów gospodarczych, energetycznych 

i �rodowiskowych kraju odgrywa �wiadomo�$ dynamicznego rozwoju energetycznego. Powi#zania 

jakie zachodz# pomi�dzy rozwojem gospodarczym, zapotrzebowaniem na energi�, a emisj# CO2, 

wymagaj# w&a�ciwego po&#czenia strategii z technologi#. Raport World Energy Outlook 2013 

podkre�la, !e rynek konsumpcji energii systematycznie przesuwa si� w kierunku wschodz#cych 

gospodarek, w tym w szczególno�ci Chin, Indii i krajów Bliskiego Wschodu. Dlatego te! rozwój tych 

regionów opisano dodatkowo w specjalnym raporcie WEO-2013 �Southeast  Asia Energy Outlook�. 

Raport ten prognozuje, !e Chiny niebawem zostan# najwi�kszym importerem ropy naftowej na 

�wiecie, za� Indie po 2020 roku osi#gn# status najwi�kszego importera w�gla.  

Wa!ne jest zatem, aby szczególn# uwag� kierowa$ na powi#zania pomi�dzy energi#, a szeroko 

rozumian# gospodark#. Wynika to z regionalnych ró!nic w cenach gazu i energii elektrycznej, a tak!e 

rosn#cych kosztów importu energii oraz wysokich cen ropy naftowej.   

L.p. 
Punkt 

pomiarowy 
Rok Dwutlenek siarki ['g/m3] Dwutlenek azotu ['g/m3] 

 

 

 

%rednia w 
sez. 

grzewczym 

%rednia w sez. 
pozagrzewczym 

%rednia 
roczna 

%rednia w 
sez. 

grzewczym 

%rednia w sez. 
pozagrzewczym 

%rednia 
roczna 

% 

normy 

1 
Le�na, ul. 
Ko�ciuszki 

2005 11,7 1,7 6,7 15,8 9,8 12,8 32,00% 

2 
Le�na, ul. 
Ko�ciuszki 

2006 13,5 2,5 8 22,4 11,4 16,9 42,30% 

3 
Le�na, ul. 
Ko�ciuszki 

2007 10,8 1,5 6,2 19,8 10 14,9 37,30% 

4 
Le�na, ul. 
Ko�ciuszki 

2008 7,5 2,7 5,1 17,8 10,5 14,2 35,50% 

5 
Le�na, ul. 
Ko�ciuszki 

2010 12 2 7 22 12 17 42,00% 
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Ponadto wed�ug prognoz WEO sektor energii, który jest odpowiedzialny za dwie trzecie globalnej 

emisji gazów cieplarnianych, b!dzie kluczowym tak�e dla osi#gni!cia celów klimatycznych. W zwi#zku 

z powy�szym prowadzone s# dzia�ania i debaty, które maj# doprowadzi$ do ograniczenia wzrostu 

emisji CO2 z sektora energetycznego. Mimo to, wed�ug ostatnich prognoz WEO do roku 2035 zak�ada 

si! wzrost emisji z sektora energetyki o 20%.  

Poziom cen ropy naftowej jest stosunkowo podobny na ca�ym �wiecie, natomiast ceny innych paliw 

ró�ni# si! znacz#co mi!dzy regionami. Poniewa� ró�nice w cenach no�ników energii wp�ywaj# 

znacz#co na decyzje inwestycyjne i strategie przedsi!biorców oraz w du�ym stopniu oddzia�uj# na 

konkurencyjno�$ przemys�u podj!to debat! o roli energii w stymulowaniu lub te� spowalnianiu 

rozwoju gospodarczego.  

Aby ograniczy$ negatywny wp�yw wysokich cen energii na rozwój gospodarki nale�y skupi$ si! w tym 

sektorze na promocji bardziej efektywnych, konkurencyjnych i po�#czonych rynków energetycznych.  

Dla prognozy cen no�ników paliw i energii przyj!to projekcj! cen na rynkach europejskich 

z opracowania Mi!dzynarodowej Agencji Energii �World Energy Outlook 2013�.  

Tabela 33. Prognoza cen paliw w imporcie do Polski (ceny sta�e w USD roku 2009) 

 Jednostka/Rok 2015 2020 2025 2030 

W�giel kamienny USD/boe 22,3 23,2 23,8 24,1 

USD/t 97,7 101,7 104,1 105,6 

USD/GJ 3,9 4,1 4,2 4,2 

Gaz ziemny USD/boe* 63,8 69,8 74,0 77,6 

USD/1000m3 390,3 427,1 452,8 474,9 

USD/GJ 11,1 12,2 12,9 13,5 

Ropa naftowa USD/boe* 90,4 99,0 105,0 110,0 

**(BOE) Bary%ka Oleju Ekwiwalentnego 
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Rysunek 19. Prognoza cen paliw w imporcie do Polski (ceny sta�e w USD roku 2009) 

 

Prognozuje si", �e do roku 2030 ceny ropy naftowej, a tak�e gazu b"d� sukcesywnie wzrasta�y, 

w przypadku natomiast cen w"gla wzrosn� one nieznacznie. Za�o�ono, �e �rednie ceny tych paliw 

b"d� zgodne z prognozowanymi cenami na rynku europejskim.  

W oparciu o za��cznik 2: �Prognoza Zapotrzebowania na Paliwa i Energi� do 2030 roku� Polityki 

energetycznej Polski do 2030 roku zestawiono dane dotycz�ce obecnych cen no�ników energii oraz 

na lata 2020 i 2030.  

Przewiduje si" istotny wzrost cen energii elektrycznej i ciep�a sieciowego spowodowany  wzrostem 

wymaga� ekologicznych, zw�aszcza op�at za uprawnienia do emisji CO2 i wzrostem cen no�ników 

energii pierwotnej. Ceny zestawiono w poni�szych tabelach (z��07 - na podstawie cen sta�ych w 2007 

r.). 
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Tabela 34.  Ceny energii elektrycznej [z��07/MWh] 

 2010 2020 2030 

Przemys� 300,9 474,2 483,3 

Gospodarstwa 

domowe 
422,7 605,1 611,5 

 

Tabela 35. Ceny ciep�a sieciowego [z��07/GJ] 

 2010 2020 2030 

Przemys� 30,3 36,4 42,3 

Gospodarstwa 

domowe 

36,5 44,6 52,1 

 

 

9.  ZA"O#ENIA ROZWOJU SPO"ECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY LE$NA 

 

Prognozuje si�, �e liczba ludno'ci w Gminie Le'na b�dzie spada�. W 2020 roku liczba ludno'ci w 

gminie spadnie do ok. 10 286 osób. Z drugiej jednak strony, gmina charakteryzuje si� pi�knym 

krajobrazem 'rodowiskowym, co przyci)ga ludno'� spoza gminy. W perspektywie do 2030 

przewiduje si�, i� na terenie gminy b�d) �y�y 10 020 osób. 

Wed�ug danych z G�ównego Urz�du Statystycznego w  Gminie Le'na znajduje si� 3 720 mieszka� +stan 

na rok 2013- o �)cznej powierzchni u�ytkowej  248 823 m2. W stosunku do 2003 roku liczba mieszka� 

wzros�a o 81, natomiast ich powierzchnia o 16 284 m2. Przeci�tna powierzchnia u�ytkowa jednego 

mieszkania wynosi ok. 66,9 m2 +stan na rok 2013-. Prognozuje si�, �e liczba mieszka� systematycznie 

wzrasta�a do 2020 roku. Do 2030 roku na terenie gminy ma by� oko�o 3 856 mieszka� o �)cznej 

powierzchni 267 665 m2. 

W Gminie Le'na dzia�aj) 868 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON 

(stan na 2013 r.). Perspektywa do roku 2020 pokazuje, i� na terenie gminy b�d) dzia�a�y 1 103 

podmioty gospodarcze, natomiast do roku 2030 1 540  podmioty gospodarcze. 
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Na przestrzeni kolejnych lat mo�na tak�e spodziewa� si� zmian cen energii elektrycznej. Przewiduje 

si� istotny wzrost cen energii elektrycznej i ciep�a sieciowego spowodowany wzrostem wymaga� 

ekologicznych, zw�aszcza op�at za uprawnienia do emisji CO2 i wzrostem cen no�ników energii 

pierwotnej. Prognozuje si� do 2020 roku ogólny wzrost zu�ycia energii elektrycznej, który 

spowodowany b�dzie przede wszystkim wzrostem zu�ycia energii elektrycznej przez obecnych 

mieszka�ców korzystaj�cych z wi�kszej ilo�ci odbiorników energii elektrycznej.  

Liczba odbiorców paliwa gazowego ogó�em w gminie Le�na wzrasta. G�ównym odbiorc� paliwa 

gazowego s� gospodarstwa domowe. Oko�o 12 % mieszka�ców stosuje paliwo gazowe w celach 

grzewczych. W 2013 roku udzia� procentowy poszczególnych sektorów odbiorców paliwa gazowego 

przedstawia si� nast�puj�co: 87,8 % stanowi� odbiorcy z sektora gospodarstw domowych, ok. 5 % 

stanowi� odbiorcy z sektora przemys�u, kolejno z sektora us�ug � 4,5 %, natomiast 1 % z handlu. 

Dane dotycz"ca zu�ycia paliw opa�owych na cele grzewcze uzyskano w wyniku ankietyzacji 

bezpo�redniej, prowadzonej na potrzeby wykonania �Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Le�na�. Ankietyzacja prowadzona by�a na ca�ym obszarze Gminy Le�na. Podstawowym no�nikiem 

energii wykorzystywanym w gminie do celów grzewczych s� paliwa sta�e, g�ównie w�giel, mia�, 

ekogroszek oraz paliwa ciek�e takie jak olej opa�owy i gaz p�ynny. Struktura zu�ycia paliw na cele 

grzewcze wynika z kilku elementów, przede wszystkim paliwa sta�e s� paliwami najta�szymi i 

dost�pnymi na obszarze ca�ej gminy.  

Na potrzeby niniejszego opracowania przyj�to scenariusze rozwojowe Gminy Le�na indywidualnie dla 

poszczególnych sektorów. 
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10.  PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEP�O, ENERG I! ELEKTRYCZN" I 

PALIWA GAZOWE 

 

10.1. CIEP�O  

 

Przyj#to nast#puj$ce scenariusze dla tego sektora: 

1) �Stabilizacja� � sytuacja, w której ilo%& mieszka'ców utrzymuje si# na sta(ym poziomie. Nie 

przewiduje si# rozwoju przemys(u i budowy nowych powierzchni mieszkalnych. Z uwagi na 

popraw# efektywno%ci energetycznej w wariancie tym prognozowane zu)ycie paliw i energii 

b#dzie nieznacznie spada&.  

2)  �Rozwój� � sytuacja w której zak(ada si# stopniowy rozwój gospodarczy na poziomie 1,5* do 

roku 2020 natomiast od 2020 roku do 2030 o 2% rocznie.  

3) �Skok� � sytuacja w której zak(ada si# dynamiczny rozwój spo(eczno-gospodarczy. W tym 

wariancie zak(ada si# uzyskiwanie ci$g(ego wzrostu gospodarczego na %redniorocznym poziomie 

3% do 2020 roku, natomiast od 2020 do 2030 roku o 4*. W wariancie tym przewiduje si# znacz$cy 

wzrost zu)ycia paliw i energii na terenie gminy. 

W zwi$zku z tym, )e prognozuje si# rozwój Gminy Le%na pod wzgl#dem liczby mieszka' oraz 

podmiotów gospodarczych, do niniejszej analizy nale)y wzi$& pod uwag# scenariusz II �Rozwój�.  

 

Wykres 15 Wykres symulacji zu)ycia paliw na cele grzewcze [GJ] wg zak(adanych scenariuszy do 2030 

r. 

�ród�o: Opracowanie w�asne 
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10.2. ENERGIA ELEKTRYCZNA 

 

Na potrzeby prognozy zmian zapotrzebowania na energi� elektryczn� w gminie Le�na przyj�to 

nast�puj�ce scenariusze:  

1) Polityka energetyczna jest to wzrost przyj�ty w dokumencie Polityka energetyczna Polski do 

roku 2030. Prognozuje si� !redni wzrost zapotrzebowania na energi� elektryczn� 2,68% 

rocznie.  

2) Business-as-Usual (BAU) zak"ada rozwój gospodarki w sposób naturalny. Prognozuje si� !redni 

wzrost zapotrzebowania na energi� elektryczn� 1,58% rocznie.  

3) Energy Efficiency (EE) zak"ada, #e zostan� podj�te dzia"ania na rzecz poprawy efektywno!ci 

energetycznej (szybkie wdro#enie ustawy o efektywno!ci energetycznej oraz jej rozszerzenia 

na podmioty sektora publicznego). Prognozuje si� !redni wzrost zapotrzebowania na energi� 

elektryczn� 1,12% rocznie.  

4) Stagnacja uwzgl�dnia ograniczenia dzia"alno!ci gospodarczej na skutek bardzo wysokich cen 

energii elektrycznej. Prognozuje si� !redni wzrost zapotrzebowania na energi� elektryczn� 

0,53% rocznie. 

 

 

Tabela 36. Prognoza zu#ycia energii elektrycznej [MWh] do 2030 r. wg za"o#onych scenariuszy. 

Rok 
Ogólne zu�ycie energii 

elektrycznej [MWh] 

Scenariusz 

"Polityka 

energetyczna" 

Scenariusz 

"Business-

as-Usual" 

Scenariusz 

"Energy 

Efficiency" 

Scenariusz 

"Stagnacja" 

2013 14 157,02     

2014  14536,43 14380,70 14326,90 14232,05 

2015  14926,01 14607,92 14487,37 14307,48 

2016  15326,02 14838,72 14649,62 14383,31 

2017  15736,76 15073,17 14813,70 14459,54 

2018  16158,51 15311,33 14979,61 14536,18 

2019  16591,55 15553,25 15147,38 14613,22 

2020  17036,21 15798,99 15317,04 14690,67 

2021  17492,78 16048,61 15488,59 14768,53 

2022  17961,58 16302,18 15662,06 14846,80 

2023  18442,95 16559,76 15837,47 14925,49 
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2024  18937,23 16821,40 16014,85 15004,60 

2025  19444,74 17087,18 16194,22 15084,12 

2026  19965,86 17357,16 16375,60 15164,07 

2027  20500,95 17631,40 16559,00 15244,44 

2028  21050,37 17909,97 16744,46 15325,23 

2029  21614,52 18192,95 16932,00 15406,46 

2030  22193,79 18480,40 17121,64 15488,11 

�ród�o: Opracowanie w�asne 

 

Wykres 16 Symulacja zapotrzebowania na energie elektryczn! [MWh] wg za�o#onych scenariuszy do 

roku 2030. 
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11.  PRZEDSI�WZI�CIA RACJONALIZUJ�CE U�YTKOWANIE PALIW I ENERGII  

 

Istotnym warunkiem rozwoju wspó!czesnego "wiata jest d#$enie do zmniejszenia zu$ycia energii w 

ró$nych procesach. Odnosi si% to tak$e do procesów, które s!u$# utrzymaniu komfortu klimatycznego 

i komfortu u$ytkowania w budynkach: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, podgrzewania wody 

wodoci#gowej. 

Przyj%ta przez Rad% Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku �Polityka energetyczna Polski do 2030 

roku�  zawiera cele w zakresie poprawy efektywno"ci energetycznej  oraz cele i dzia!ania w zakresie 

wzrostu bezpiecze&stwa dostaw paliw i energii.  

Dla zwi%kszenia efektywno"ci energetycznej szczególnie wa$ne jest podniesienie sprawno"ci 

wytwarzania energii elektrycznej, a tak$e zmniejszenie strat sieciowych w przesyle i dystrybucji oraz 

wzrost efektywno"ci ko&cowego wykorzystania energii. Zasadniczym celem polityki energetycznej 

pa&stwa jest racjonalne i efektywne gospodarowanie z!o$ami w%gla. Jej podstaw# jest zapewnienie 

bezpiecze&stwa energetycznego kraju, zagwarantowanie stabilnych dostaw surowca o odpowiednich 

parametrach jako"ciowych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii niskoemisyjnych. Jednym z 

podstawowych celów przedsi%wzi%' zwi#zanych z polityk# energetyczn# jest tak$e zapewnienie 

dywersyfikacji (róde! i kierunków dostaw paliw i energii.  

Dzia!ania inwestycyjne jakie powinny by' wprowadzone w celu racjonalizacji u$ytkowania energii 

niezale$nie od realizowanego scenariusza spo!eczno-gospodarczego powinny zapewni' realizacj% 

takich celów jak: 

Ø efektywne wykorzystanie energii, 

Ø zapewnienie bezpiecze&stwa energetycznego, 

Ø obni$enie kosztów produkcji i zakupu energii, 

Ø popraw% stanu "rodowiska naturalnego. 

Ciep!o 

Rekomenduje si% przeprowadzenie dzia!a& zwi#zanych z termomodernizacj# budynków mieszkalnych 

i u$yteczno"ci publicznej, które maj# na celu: 

Ø obni$enie kosztów ogrzewania, 

Ø podniesienie standardów budynków, 

Ø zmniejszenie emisji gazów spalinowych dzi%ki zmniejszeniu zapotrzebowania na ciep!o, 
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Ø ca�kowit� likwidacj� niskich emisji w centrum gminy.  

Do podstawowego dzia�ania poprawy efektywno�ci energetycznej w budynkach nale�y 

termomodernizacja. To bardzo pojemny termin z którym powi!za" mo�na wszystkie dzia�ania 

zmierzaj!ce do obni�enia zapotrzebowania budynków na energi# ciepln!, spo�ród których mo�na 

wymieni" przyk�adowo: 

Ø zwi#kszenie izolacyjno�ci cieplnej przegród zewn#trznych, 

Ø zwi#kszenie szczelno�ci przegród zewn#trznych, 

Ø likwidacja miejsc nieizolowanych lub s�abiej izolowanych, w których wyst#puj! szczególnie 

du�e straty ciep�a, 

Ø modernizacj# systemu grzewczego 

Ø modernizacj# systemu wentylacyjnego,  

Ø pod�!czenie budynku do sieci ciep�owniczej, 

Ø modernizacj# systemu przygotowania ciep�ej wody u�ytkowej, 

Ø zastosowanie odnawialnych $róde� energii, 

Ø implementacja systemów zarz!dzania energi!. 

 

Zastosowanie rozwi!za% zwi!zanych termomodernizacj! budynków spowoduje generalne 

podniesienie sprawno�ci u�ytkowej eksploatowanych uk�adów poprzez bardziej optymalne 

wykorzystanie wytworzonej energii.  

Jednocze�nie w nowo wznoszonych obiektach budowlanych, a tak�e przy podejmowaniu 

modernizacji $róde� ciep�a w ju� istniej!cych budynkach zaleca si# stosowanie nowoczesnych 

rozwi!za% technicznych o  wysokiej sprawno�ci u�ytkowej, takich jak: 

Ø nowoczesne kot�y grzewcze o wysokiej sprawno�ci opalane paliwem ciek�ym lub gazowym, 

Ø wspieranie przedsi#wzi#" polegaj!cych na likwidacji ma�ych lokalnych kot�owni w#glowych 

i przebudowie ich na paliwo ekologiczne, g�ównie na paliwa odnawialne w postaci biomasy, 

Ø wykorzystywanie instalacji grzewczych zaopatrzonych w urz!dzenia regulacyjne, 

Ø odpowiedni! izolacj# termiczn! instalacji minimalizuj!c! niepo�!dane straty ciep�a. 

 

Rezultaty dzia�a% termomodernizacyjnych s! spraw! niezwykle indywidualn!, uzale�nion! od takich 

czynników jak wiek i stan techniczny budynku, rodzaj zastosowanych technologii czy kompleksowo�" 

prowadzonej modernizacji, aczkolwiek teoretyczne efekty wybranych dzia�a% termo 

modernizacyjnych prezentuje  poni�sza tabela. 
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Tabela 37. Zestawienie dzia�a" wraz z szacunkow# oszcz�dno�ci# energii 

Rodzaj dzia�ania 
Szacunkowa oszcz�dno�& 

energii 

Wprowadzenie w w�'le cieplnym automatyki i urz#dze" 

steruj#cych 
5-15% 

Wprowadzenie hermetyzacji instalacji, przeprowadzenie regulacji 

hydraulicznej i zamontowanie zaworów  

w pomieszczeniach 

10-20% 

Wprowadzenie podzielników kosztów 10% 

Wprowadzenie ekranów za grzejnikami 2-3% 

Uszczelnienie drzwi i okien 3-5% 

Wymiana okien na okna o ni�szym wspó�czynniku przenikania 

ciep�a 
10-15% 

Izolacja zewn�trznych przegród budowlanych 10-15% 

�ród�o: Dr hab. in�. Jan Norwisz, dr in�. Aleksander D. Panek: Poprawa efektywno�ci u�ytkowania ciep�a grzewczego 

elementem wdra�ania zasad zrównowa�onego rozwoju 

Z uwagi na zmienno�$ rezultatu prowadzonej termomodernizacji, celem rozpocz"cia procesu 

modernizacyjnego konieczne jest przeprowadzenie audytu budynku w ramach którego ocenie 

poddany zostanie stan techniczny budynku i jego klasa energetyczna.  

Tabela 38. Klasyfikacja energetyczna budynków 

 

�ród�o: Dr hab. in�. Jan Norwisz, dr in�. Aleksander D. Panek: Poprawa efektywno�ci u�ytkowania ciep�a grzewczego 

elementem wdra�ania zasad zrównowa�onego rozwoju 
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Szczegó�owe warunki dotycz�ce efektywno�ci energetycznej okre�la Rozporz�dzenie Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada$ budynki i ich 

usytuowanie. 

Zgodnie z § 328 Rozporz�dzenia budynki publiczne, produkcyjne, gospodarcze i zbiorowego 

zamieszkania powinny by$ tak zaprojektowane i wykonane aby  ilo�$ ciep�a, ch�odu i energii 

elektrycznej, potrzebnych do u"ytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mo"na by�o 

utrzyma$ na racjonalnie niskim poziomie, a w okresie letnim ograniczy$ ryzyko przegrzewania. 

Powy"szy wymóg odnosi si# w szczególno�ci do projektowanych instalacji grzewczych, 

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ciep�ej wody u"ytkowej i o�wietlenia.   

Rekuperator to urz�dzenie umo"liwiaj�ce ogrzewanie �wie"ego powietrza nap�ywaj�cego do 

pomieszcze$ ciep�em powietrza wywiewanego. Dzi#ki rekuperatorowi nast#puje odzysk ciep�a z 

wentylacji. Sprawno�$ odzysku ciep�a najlepszych urz�dze$ przekracza 90%.  

Poniewa" w Gminie Le�na potrzeby cieplne zaspokajane s� w g�ównej mierze przy wykorzystaniu 

ciep�a  opartego na paliwie z w#gla kamiennego szczególnie istotny wymiar maj� potencjalne 

dzia�ania maj�ce na celu inwestycje w odnawialne &ród�a energii, tak"e przy wspó�pracy z gminami 

o�ciennymi.  

Sie$ elektro-energetyczna 

Racjonalne u"ytkowanie energii elektrycznej w oparciu o ustaw# �Prawo Energetyczne� obowi�zuje 

w równym stopniu zarówno producentów, dystrybutorów jak i odbiorców, dlatego te" dzia�ania 

energooszcz$dne mog� by! prowadzone na wielu poziomach od dostawcy a" po odbiorc$ 

indywidualnego.  

W odniesieniu do u"ytkowania energii elektrycznej zalecanymi dzia�aniami o wymiarze 

energooszcz$dnym s�: 

Ø modernizacja linii przesy�owych i transformatorów, 

Ø przechodzenie na stosowanie energooszcz!dnych "róde� #wiat�a na poziomie u$ytkowania 

domowego oraz w obiektach u$yteczno#ci publicznej, 

Ø likwidacja b%d" ograniczenie u$ytkowania energoch�onnych urz%dze&, 

Ø modernizacja sieci o#wietlenia ulicznego poprzez d%$enie do wprowadzenia innowacyjnych 

i energooszcz!dnych technologii do o#wietlenia ulic na przyk�ad przy wykorzystaniu energii 

s�onecznej, 



Za�o�enia do planu zaopatrzenia w ciep�o, energi� elektryczn� i paliwa gazowe Gminy Le�na 
  
 

 
 

        74 | S t r o n a  
 

Ø racjonalne u�ytkowanie urz�dze� elektrycznych powi�zane z w�a�ciw� edukacj� 

spo�ecze�stwa. 

12.  MO!LIWO"CI FINANSOWANIA PRZEDSI#WZI#$ ROZWOJOWYCH I 

MODERNIZACYJNYCH 

 

12.1. Unijna perspektywa bud�etowa 2014-2020 

Program Operacyjny Infrastruktura i !rodowisko 2014-2020 (POIi! 2014-2020) to narodowy program 

maj"cy na celu wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochron# $rodowiska, powstrzymywanie lub 

dostosowanie si# do zmian klimatu, komunikacj# oraz bezpiecze%stwo energetyczne.  

POIi! 2014-2020 jest przed&u'eniem i kontynuacj" najwa'niejszych kierunków inwestycji 

wyznaczonych w edycji wcze$niejszej- POIi! 2007-2013. Odnosz" si# one w szczególno$ci do post#pu 

technicznego pa%stwa w priorytetowych sektorach gospodarki. 

Program POIi! 2014-2020 skierowany jest do podmiotów publicznych (w&"czaj"c w to jednostki 

samorz"du terytorialnego) oraz do podmiotów prywatnych (szczególnie do du'ych przedsi#biorstw).  

Podstawowym *ród&em finansowania POIi! 2014-2020 b#dzie Fundusz Spójno$ci, którego g&ównym 

zadaniem jest wspieranie rozwoju europejskich sieci komunikacyjnych oraz ochrony $rodowiska w 

krajach Unii Europejskiej. Ponadto planuje si# dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR). 

Program skierowany jest na inwestycje takie jak: 

a) Priorytet I (FS)- promowanie odnawialnych *róde& energii i efektywno$ci energetycznej:  

· Wytwarzanie, rozprowadzanie i wykorzystywanie OZE (poprzez budow# lub modernizacj# farm 

wiatrowych, instalacji na biomas# lub biogaz), 

· Udoskonalenie efektywno$ci energetycznej w obszarze publicznym i mieszkaniowym, 

· Rozwini#cie inteligentnych systemów dystrybucji i wdra'anie ich (np. tworzenie sieci 

dystrybucyjnych $redniego i niskiego napi#cia). 

Planowany wk&ad unijny:  1 5218,4 mln euro 

b) Priorytet II (FS)- ochrona $rodowiska (w&"czaj"c w to dostosowanie si# do zmian klimatu): 
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· Wspieranie rozwoju infrastruktury �rodowiskowej (modernizacja oczyszczalni �cieków, sieci 

kanalizacyjnych, instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych), 

· Protekcja i odbudowanie ró!norodno�ci biologicznej, polepszeniu stanu �rodowiska miejskiego 

(np. zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza), 

· Adaptacja do zmian klimatu (np. ochrona terenów miejskich przed niekorzystn� pogod� czy 

prowadzenie projektów z zakresu ma�ej retencji). 

Planowany wk�ad unijny: 3 808,2 mln euro 

c) Priorytet III (FS)- modernizacja infrastruktury komunikacyjnej nastawiona na ochron� 

�rodowiska: 

· Modernizacja drogowego i kolejowego zaplecza w sieci TEN-T, poza t� sieci� i w aglomeracjach, 

· Niskoemisyjna komunikacja miejska, �ródl�dowa, morska i intermodalna, 

· Zwi$kszenie bezpiecze%stwa w ruchu lotniczym. 

Planowany wk�ad unijny: 16 841,3 mln euro. 

d) Priorytet IV (EFRR) - nasilenie transportowej sieci europejskiej: 

· Udoskonalenie przepustowo�ci infrastruktury drogowej (w��czaj�c w to obwodnice i trasy 

wylotowe). 

Planowany wk�ad unijny: 3 000,4 mln euro 

e) Priorytet V (EFRR) - udoskonalenie infrastruktury bezpiecze%stwa energetycznego: 

· Rozwini�cie inteligentnych systemów rozprowadzania, gromadzenia i przesy�u gazu ziemnego i 

energii elektrycznej (np. poprzez rozbudow� sieci przesy�owych i dystrybucyjnych). 

Planowany wk�ad unijny: 1 000,0 mln euro 

f) Priorytet VI (EFRR)- ochrona dziedzictwa kulturowego 

Planowany wk�ad unijny: 497,3 mln euro 

g) Priorytet VII (EFRR)- pog��bienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 

Planowany wk�ad unijny: 508,3 mln euro 

h) Priorytet VIII (EFRR)- pomoc techniczna 



Za�o�enia do planu zaopatrzenia w ciep�o, energi� elektryczn� i paliwa gazowe Gminy Le�na 
  
 

 
 

        76 | S t r o n a  
 

Planowany wk�ad unijny- 330,0 mln z� 

12.2. !rodki NFO!iGW 

 

Narodowy Fundusz Ochrony !rodowiska i Gospodarki Wodnej stanowi jedno z g�ównych "róde� 

polskiego systemu finansowania przedsi#wzi#$ s�u%&cych ochronie �rodowiska, wykorzystuj&cy �rodki 

krajowe jak i zagraniczne. Na najbli%sze lata przewidziane jest finansowanie dzia�a� w ramach 

programu ochrona atmosfery, który podzielony jest na cztery dzia�ania priorytetowe: poprawa jako�ci 

powietrza, poprawa efektywno�ci energetycznej, wspieranie rozproszonych, odnawialnych "róde� 

energii oraz system zielonych inwestycji (GIS � Green Inwestment Scheme). 

Poprawa jako�ci powietrza 

Program poprawa jako�ci powietrza ma na celu zmniejszenie nara%enia ludno�ci na oddzia�ywanie 

zanieczyszcze� powietrza w tych strefach, gdzie dopuszczalne i docelowe st#%enia zanieczyszcze� 

uleg�y przekroczeniu. W tym celu nale%y opracowywa$ programy ochrony powietrza oraz zmniejsza$ 

emisj# zanieczyszcze�, szczególnie py�ów PM2,5 i PM10 oraz emisji CO2. Program dzieli si# na dwie 

cz#�ci. Pierwsza dotyczy wspó�finansowania opracowania programów ochrony powietrza i planów 

dzia�a� krótkoterminowych i jest skierowana do województw. Druga cz#�$ programu finansuje 

dzia�ania zwi&zane z likwidacj! niskiej emisji wspieraj!c! wzrost efektywno"ci energetycznej i rozwój 

rozproszonych odnawialnych #róde� energii (program KAWKA). Beneficjentami s& wojewódzkie 

fundusze ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej.  

Poprawa efektywno�ci energetycznej 

Program poprawa efektywno�ci energetycznej realizowany jest w ramach zadania Inwestycje 

energooszcz$dne w ma�ych i "rednich przedsi$biorstwach. Forma wsparcia to kredyt i dotacja do 

100) kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dotacja wynosi: 10)  kapita�u kredytu bankowego 

wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsi#wzi#cia; 15% kapita�u kredytu 

bankowego *w przypadku, gdy inwestycja zosta�a poprzedzona audytem energetycznym+ oraz 

dodatkowo do 15) kapita�u kredytu bankowego na pokrycie poniesionych kosztów wdro%enia 

systemu zarz&dzania energi&. Innym zadaniem w ramach programu poprawa efektywno�ci 

energetycznej jest REGION � Wsparcie dzia�a� ochrony "rodowiska i gospodarki wodnej 

realizowanych przez WFOSiGW.  Beneficjentami s& wojewódzkie fundusze ochrony �rodowiska i 

gospodarki wodnej, a nast#pnie podmioty realizuj&ce przedsi#wzi#cia na rzecz intensyfikacji 
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regionalnych dzia�a� ochrony �rodowiska lub gospodarki wodnej. Forma finansowania to po�yczka 

do 100% kosztów wskazanych w koncepcji opisanej we wniosku o dofinansowanie.  

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych "róde !energii 

W! ramach! programu! wspieranie! rozproszonych,! odnawialnych! �róde ! energii! finansowane! s"!

nast#puj"ce! dzia ania:! BOCIAN! - Rozproszone,! odnawialne! �ród a! energii! oraz! Prosument! � linia 

dofinansowania z przeznaczeniem!na!zakup!i!monta$!mikroinstalacji!odnawialnych!�róde !energii.! 

Program!BOCIAN!ma!na!celu!ograniczenie!lub!unikni#cie!emisji!CO2 poprzez!zwi#kszenie!produkcji!

energii! z! instalacji,! które! wykorzystuj"! odnawialne! �ród a! energii.! Z! programu! ! mog"! skorzysta%!

przedsi#biorcy.!Forma!finansowania!dzia a&!w!ramach!programu!to!po$yczka!w!wysoko'ci!2!� 40 mln 

z .! 

Program PROSUMENT ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich 

(podniesienie!'wiadomo'ci!inwestorskiej!i!ekologicznej),!a!tak$e!rozwój!rynku!dostawców!urz"dze&!i!

instalatorów!oraz!zwi#kszenie!liczby!miejsc!pracy!w!tym!sektorze.!Program!skierowany!jest!do!osób!

fizycznych,! spó dzielni! mieszkaniowych,! wspólnot! mieszkaniowych,! a! tak$e! jednostek! samorz"du!

terytorialnego.! Uzyska%! mo$na! po$yczk#! i! dotacj#!  "cznie! do! 100*! kosztów! kwalifikowanych!

instalacji, z czego dotacja stanowi 40%.  

W ramach programu System zielonych inwestycji (GIS � Green Inwestment Scheme) realizowany 

b#dzie!program!SOWA!Energooszcz#dne!o'wietlenie!uliczne,!którego celem jest wspieranie realizacji 

przedsi#wzi#%! poprawiaj"cych! efektywno'%! energetyczn"! systemów! o'wietlenia! publicznego.! W!

ramach! programu! mo$liwe! b#dzie! uzyskanie! dotacja(do! 45! * kosztów! kwalifikowanych!

przedsi#wzi#cia)!i!po$yczki!(do!55* kosztów!kwalifikowanych!przedsi#wzi#cia).!Wsparcie!skierowane!

jest!do!jednostek!samorz"du!terytorialnego.! 

 

Programy!mi#dzydziedzinowe 

Finansowanie!dzia a&!na!rzecz!poprawy!jako'ci!'rodowiska!i!efektywno'ci!energetycznej!realizowane!

jest! z! programów! mi#dzydziedzinowych: Wsparcie przedsi#biorców! w! zakresie! niskoemisyjnej! i!

zasobooszcz#dnej! gospodarki.! Program! zosta ! podzielony! na! dwie! cz#'ci:! Audyt 

energetyczny/elektroenergetyczny przedsi�biorstwa i Zwi�kszenie efektywno!ci energetycznej. 

Wsparcie finansowe skierowane jest! dla! przedsi#biorców! realizuj"cych! inwestycje! w! zakresie!

audytów!energetycznych!lub!zwi#kszenia!efektywno'ci!energetycznej.!!Inwestycje!finansowane!b#d"!

w!formie!dotacji!w!wysoko'ci!do!70*!kosztów!kwalifikowanych!przedsi#wzi#cia.! 
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Program GEKON � Generator Koncepcji Ekologicznych  ma s!u"y� efektywnemu wykorzystaniu 

potencja!u innowacji technologicznych dla realizacji celów $rodowiskowych i gospodarczych, a tak"e 

podnoszeniu konkurencyjno$ci na rynku. Skierowany jest do przedsi%biorców, konsorcjów 

naukowych oraz grup przedsi%biorców wspólnie dzia!aj&cych. Dzia!ania w ramach programu 

obejmuj& faz% badawczo � rozwojow& (36 mln z!) oraz faz% wdro"eniow& (160 mln z!). 

 

12.3. 'rodki WFO'iGW  

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 'rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w celu poprawy 

efektywno$ci energetycznej i poprawy jako$ci powietrza przewiduje wsparcie finansowe dla osób 

fizycznych, przedsi%biorców i jednostek samorz&du terytorialnego. 

 

Jednostki samorz&du terytorialnego 

Jednym z programów finansowania skierowanym do jednostek samorz&du terytorialnego jest 

Modernizacja o$wietlenia w celu racjonalizacji zu"ycia energii elektrycznej przez jednostki samorz&du 

terytorialnego. Na realizacj% przedsi%wzi%# w tym zakresie przewidziana jest po"yczka w wysoko$ci 

do 100* kosztów kwalifikowanych.  

Drugim programem jest Termomodernizacja budynków jednostek samorz&du terytorialnego. 

Mo"liwe jest uzyskanie na ten cel dotacji w wysoko$ci do 25* kosztów kwalifikowanych i po"yczki do 

50* kosztów kwalifikowanych lub tylko po"yczki w wysoko$ci do 100* kosztów kwalifikowanych 

inwestycji.  

Innym dzia!aniem finansowanym ze $rodków WFO'iGW jest Modernizacja +róde! ciep!a przez 

jednostki samorz&du terytorialnego w celu ograniczenia zanieczyszcze- z niskiej emisji. Pula $rodków 

przeznaczona na ten cel wynosi 1 mln z!. 

WFO'iGW przewiduje tak"e $rodki na Projekty z zakresu odnawialnych +róde! energii realizowanych 

przez jednostki samorz&du terytorialnego. Mo"liwe jest uzyskanie po"yczki do 100* kosztów 

kwalifikowanych. Pula $rodków przeznaczona na realizacje tego zadania wynosi 1 900 000 z!. 
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Przedsi biorcy 

Wspieranie!zada"!z!zakresu!termomodernizacji!oraz!zwi#zanych!z!odzyskiem!ciep$a!z!wentylacji!!to!

program! skierowany! do! przedsi biorców.! W! celu! realizacji! przedsi wzi %! w! tym! zakresie!

przewidziana jest!po&yczka!do!100'!kosztów!kwalifikowanych!przedsi wzi cia,!w!wysoko(ci!10 mln 

z$.! 

Kolejnym!programem!skierowanym!do!przedsi biorców! jest!Ograniczenia! zanieczyszcze"! z!niskiej!

emisji!poprzez!modernizacj !)róde$!ciep$a.!Pula!(rodków!przeznaczona!na!dzia$ania!w!zakresie!tego!

programu!wynosi!800!000z$.! 

W!ramach!WFO*iGW!b d#! równie&! finansowane!projekty! z! zakresu! odnawialnych! )róde$! energii.!

*rodki! przeznaczone! b d#! dla! przedsi biorców! inwestuj#cych! w! fotowoltaik .! Pula! (rodków!

przeznaczona!na!realizacj !tego!zadania!wynosi!2!mln!z$. 

 

Osoby fizyczne 

Osoby! fizyczne! mog#! liczy%! na! finansowe! wsparcie! z! WFO*iGW! w! realizacji! przedsi wzi %!

modernizacji!systemów!cieplnych,!a!tak&e!projektów!z!zakresu!OZE.! 

Modernizacja!systemów!cieplnych!o!niskiej!sprawno(ci!i!z$ym!stanie!technicznym,!produkcja!ciep$a!w!

kogeneracji!oraz!wprowadzanie!nowych!technologii!w!zak$adach!przemys$owych!maj#cych!na!celu!

ograniczenie!emisji!jest!programem!skierowanym!do!osób!fizycznych!i!osób!prawnych!+z!wy$#czeniem!

jednostek!samorz#du!terytorialnego-.!Ca$kowita!pula!(rodków!przewidziana!na!realizacj !tego!typu!

dzia$a"!to!25!mln!z$.!Mo&liwe!jest!uzyskanie!po&yczki!w!wysoko(ci!do!100'!kosztów!kwalifikowanych.! 

Innym! typem!dzia$a"! finansowanych! przez!WFO*iGW! jest!Modernizacja! indywidualnych! kot$owni 

przez!osoby!fizyczne.!Pula!(rodków!przeznaczona!na!inwestycje!w!tym!zakresie!to!500 000!z$.!Formy!

wsparcia! finansowego! do! dotacja! w! wysoko(ci! 45'! kosztów! kwalifikowanych! oraz! po&yczka! w!

wysoko(ci!55'!kosztów!kwalifikowanych.! 

WFO*iGW!przewiduje!(rodki na!projekty!z!zakresu!OZE!realizowane!przez!osoby!fizyczne!prowadz#ce!

dzia$alno(%!gospodarcz#.!Pula!(rodków!przeznaczona!na!ten!cel!wynosi!2!mln!z$. 
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12.4. Inne programy krajowe i mi!dzynarodowe 

 

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy to bezzwrotna pomoc finansowa dla 

Polski, bierze si! z trzech krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, którzy s" 

jednocze�nie cz�onkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. 

Polska przyst�puj�c do Unii Europejskiej, przyst�pi�a równie% do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. Na mocy Umowy o powi�kszeniu EOG z 14 pa&dziernika 2003 r. ustanowiona zosta�a 

pomoc finansowa dla krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, tworz�cych EOG. 

W pa&dzierniku 2004 roku polski rz�d podpisuj�c dwie umowy, upowa%ni� si� do korzystania z innych, 

oprócz funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno�ci Unii Europejskiej, &róde� bezzwrotnej pomocy 

zagranicznej: Memorandum of Understanding wdra%ania Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz Memorandum of Understanding wdra%ania Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego. Darczy'cami s� 3 kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Obydwa programy 

obowi�zuj� jednolite zasady i procedury oraz zale%� od jednego systemu zarz�dzania i wdra%ania w 

Polsce. Koordynacj� nad tymi Mechanizmami sprawuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 

Wprowadzanie tych programów na terytorium Polski ma miejsce na podstawie Regulacji ws. 

Wdra%ania MF EOG i NMF, uwzgl�dniaj�c jednocze�nie wytyczne, przygotowane przez 

pa'stwa-darczy'ców. 

Program operacyjny PL04 �Oszcz�dzanie energii i promowanie odnawialnych &róde� energii� w 

ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. 

Celem tego planu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszcze' powietrza oraz 

zwi�kszenie udzia�u energii ze &róde� odnawialnych w bilansie zu%ycia energii. 

Programem tym obj�te s� projekty, w ramach Programu pn: �Zmniejszenie produkcji odpadów i 

emisji zanieczyszcze' do powietrza, wody i ziemi� maj�ce na celu modernizacj� lub odbudow� 

istniej�cych &róde� ciep�a wraz z odnow� procesu spalania lub korzystania z innych no�ników energii. 

Dofinansowaniu nie podlegaj� projekty budowania nowych &róde� ciep�a lub 

budowania/unowocze�niania czy wymianie &róde� zast�pczych czy awaryjnych a tak%e projekty 

dotycz�ce wspó�spalania w�gla z biomas�. 
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13.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

Najwa�niejszym celem hierarchicznym niniejszego opracowania jest bezpiecze�stwo zaopatrzenia w 

energi�. Wi��e si� z tym zobowi�zanie bezpiecze�stwa zaopatrzenia w energi� odbiorców 

delegowane do przedsi�biorstw energetycznych, w��czenie do planów inwestycyjnych inwestycji w 

zakresie utrzymania bezpiecze�stwa zaopatrzenia oraz uznanie za kategorie kosztów uzasadnionych 

inwestycji przez aklamacj� ich skutków na kszta�towanie si� kosztów no�ników energii 

przedsi�biorstw energetycznych. Zaleca si� równie� utrzymanie stanu technicznego systemów 

energetycznych poprzez bie��ce monitorowanie. 

Gmina Le�na jest gmin� miejsko-wiejsk�. Prawie 70 % powierzchni gminy zajmuj� u�ytki rolne, a 

prawie 25 % tereny zalesione oraz zakrzewione. Na obszarze gminy Le�na wyst�puj� z�o�a bazaltu, 

bentonitu i kruszyw naturalnych. Potrzeby grzewcze mieszka�ców gminy s� zaspokajane g�ównie 

przez lokalne 'ród�a indywidualne, do których nale�� piece opalane w�glem kamiennym i jego 

pochodnymi oraz olejem lub gazem. Zabudowania produkcyjne oraz us�ugowe ogrzewane s� z 

lokalnych kot�owni. W zakresie obecnej struktury paliw stosowanych do ogrzania budynków 

u�yteczno�ci publicznej, budynków mieszkalnych i podmiotów gospodarczych na terenie Gminy 

zaleca si�, aby zast�powa" tradycyjne paliwa bardziej ekologicznymi (np. gazem ziemnym). 

Na terenie gminy miejsko-wiejskiej Le�na w sie" gazow� wyposa�one s� dwie miejscowo�ci: miasto 

Le�na i wie� Mi�oszów. D�ugo�" sieci gazowej wg danych GUS na dzie� 31.12.2012 r. wynosi�a 18,12 

km, w tym na terenie miejskim 16 255 m, a na terenie wiejskim 1 820 m. Wszelkie inwestycje 

zwi�zane z rozbudow� sieci gazowej na terenie gminy b�d� realizowane w miar� wyst�powania 

przysz�ych potencjalnych odbiorców o warunki techniczne pod��czenia do sieci gazowej i spe�niaj�ce 

warunek op�acalno�ci. 

Dane na temat zu�ycia energii elektrycznej uzyskano z Tauron Dystrybucja S.A., Oddzia� w Jeleniej 

Górze, ul. Bogus�awskiego 32, 58-500 Jelenia Góra. Sieci SN i nN na terenie Miasta i Gminy Le�na 

nadaj� si� do eksploatacji. Stan techniczny sieci monitorowany jest na bie��co, natomiast 

wyeksploatowane elementy sieci s� sukcesywnie wymieniane lub naprawiane w ramach 

prowadzonych zabiegów modernizacyjnych, eksploatacyjnych oraz zabiegów dora!nych. 

Gmina Le�na charakteryzuje si� �rednim potencja�em rozwoju !róde� odnawialnych. Du�e instalacje 

komercyjne, takie jak elektrownie wodne, gmina ma równie� potencja� na korzystanie z biomasy. 

Rozwój odnawialnych !róde� energii na terenie gminy mo�e by" przeprowadzany wykorzystuj�c 
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instalacje solarne i fotowoltaiczne wykorzystuj�ce energi� s�oneczn�. Instalacje ma�ych mocy mog� 

by� lokowane na obiektach mieszkalnych pozwalaj�c na cz��ciowe zaspokojenie potrzeb 

energetycznych a tym samym uniezale!ni� je od dostaw zewn�trznych. 

Dla potrzeb sporz�dzenia oszacowania zmian zapotrzebowania na energi� elektryczn� za�o!ono, i! 

zale!y ono przede wszystkim od tempa przyrostu nowych odbiorców oraz zmian tempa wzrostu 

rozwoju gospodarczego, zgodnie z za�o!eniami Polityki energetycznej Polski do 2030 roku.  

Najwi�kszy wp�yw na jako�� powietrza atmosferycznego na terenie gminy ma niew�tpliwie niska 

emisja z kot�ów i lokalnych kot�owni. "ród�a tego typu nie posiadaj� systemów oczyszczania spalin a 

kontrola jako�ci spalanego paliwa jest bardzo trudna do zrealizowania.  

Gmina Le�na jest stosunkowo dobrze zaopatrzona we wszystkie czynniki energetyczne i ma dobr� 

pewno�� zasilania. W perspektywie stabilizowanego wzrostu pod wzgl�dem mieszkaniowym, obecna 

gospodarka energetyczna nie powinna stanowi� bariery. Charakteryzuje si� równie! wysokimi 

walorami przyrodniczymi, atrakcyjnym po�o!eniem geograficznym oraz uwarunkowaniami 

infrastruktury, które stwarzaj� korzystne warunki dla wszelkiego rodzaju inwestycji.  
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