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Załączniki  

1. Dane dotyczące funkcji obszaru, potrzeb cieplnych, jak równieŜ przewidywanego 

czasookresu ich wypełnienia. 

2. Dane dotyczące zapotrzebowania na energię elektryczną przez poszczególne 

tereny rozwojowe. 

3. Dane dotyczące zapotrzebowania na gaz sieciowy przez poszczególne tereny 

rozwojowe. 

4. Obliczenia efektywności ekonomicznej dla inwestycji ciepłowniczych. 
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1 UWAGI OGÓLNE 

 

1.1 Wprowadzenie 

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 07.08.2002 „ZałoŜenia do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Przemyśl” zostały 

uchwalone i weszły w Ŝycie z dniem podjęcia uchwały. 

Obejmowały one następujące zagadnienia: 

− inwentaryzację systemów gospodarki energetycznej tj. systemu ciepłowniczego, 

elektroenergetycznego i gazowniczego oraz kotłowni lokalnych i przemysłowych, 

− inwentaryzację zasobów mieszkaniowych, 

− inwentaryzację większych zakładów produkcyjnych, 

− ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe, 

− przedsięwzięcia racjonalizujące uŜytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych, 

− załoŜenia dotyczące moŜliwości wykorzystania istniejących nadwyŜek lokalnych 

zasobów paliw i energii z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania energii 

elektrycznej  

i ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, 

− zakres współpracy z innymi gminami, 

 

Zakres wykonanych „ZałoŜeń...” jest zgodny z zapisami Prawa Energetycznego oraz 

wymaganiami przedstawionymi przez ZAMAWIAJĄCEGO i uzyskał pozytywne opinie 

samorządu województwa oraz wojewody wymagane ustawą. 
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Drugim etapem planowania energetycznego jest:„Projekt planu zaopatrzenia w ciepło 

energię elektryczną i paliwa gazowe”. 

1.2 Zakres „Projektu planu” 

 

Zakres niniejszego opracowania wynika z ustawy z dnia 10.04.1997r. - Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami). 

 

Art. 20 punkt 1 „Prawa energetycznego” stanowi: 

W przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji 

załoŜeń, o których mowa w art. 19 ust. 8, zarząd gminy opracowuje projekt planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej 

części. Projekt planu opracowany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy 

załoŜeń i winien być z nim zgodny. 

 

Art. 20 punkt 2 „Prawa energetycznego” stanowi: 

Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 

− propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z 

uzasadnieniem ekonomicznym, 

− harmonogram realizacji zadań, 

− przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich 

finansowania. 

 

Bardzo istotny jest art. 16, który mówi: 

w pkt.1 Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw 

gazowych, energii elektrycznej lub ciepła sporządzają dla obszaru swojego działania 
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plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na 

paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło, uwzględniając miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego albo kierunki rozwoju gminy określone w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

w pkt 5 W celu racjonalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych przy sporządzaniu planów, 

o których mowa w ust. 1, przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i 

dystrybucją paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła są obowiązane 

współpracować z przyłączonymi podmiotami oraz gminami, na których obszarze 

przedsiębiorstwa te prowadzą działalność gospodarczą. Współpraca powinna polegać 

w szczególności na:  

− przekazywaniu przyłączonym podmiotom informacji o planowanych 

przedsięwzięciach w takim zakresie, w jakim przedsięwzięcia te będą miały 

wpływ na pracę urządzeń przyłączonych do sieci albo na zmianę warunków 

przyłączenia lub dostawy energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła, 

− zapewnieniu spójności między planami przedsiębiorstw energetycznych a 

załoŜeniami i planami, o których mowa w art. 19 i 20. 

 

Zakres opracowania obejmuje rozwaŜania dotyczące: 

− zaspokojenia potrzeb energetycznych terenów wyspecyfikowanych w 

„ZałoŜeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe” które jednocześnie przez miasto zostały określone jako obszary 

rozwojowe, 

− zaspokojenia potrzeb energetycznych terenów istniejących w wybranych 

obszarach Miasta, 

− moŜliwości powstania nowego źródła ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych 

w skojarzeniu oraz ich wpływ na istniejące systemy energetyczne. 
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1.3 Kolejno ść działa ń planistycznych i projektowych 

 

Dokumentem bazowym nakreślającym ogólne ramy rozwoju i aktywizacji obszarów 

w mieście jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” 

na bazie, którego zostały wykonane „ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe”. 

Następnie dla wybranych obszarów, w zaleŜności od przyjętych priorytetów 

opracowywane są „Miejscowe plany zagospodarowania” lub „Koncepcje 

zagospodarowania”. Są to opracowania mające charakter szczegółowy – określają np. 

przebieg dróg lokalnych, analizę wydzielonych przedsięwzięć inwestycyjnych. 

 

Z punktu widzenia przedsiębiorstw zajmujących się zaopatrzeniem w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe najistotniejsza jest wiedza o czasie uruchomienia 

konkretnego obszaru rozwoju tak, aby nie następowało zbyt wczesne uzbrajanie 

terenu w infrastrukturę energetyczną. 

 

Uzasadnione jest, więc zsynchronizowanie prac obejmujących uzbrajanie terenu 

leŜących w gestii Miasta i poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych. 

 

NaleŜy przyjąć, Ŝe po akceptacji „Miejscowego planu zagospodarowania” lub 

„Koncepcji zagospodarowania” następuje wprowadzenie do budŜetu gminy tych zadań 

inwestycyjnych, których wykonanie jest obowiązkiem gminy. Chodzi tutaj 

o rezerwowanie pieniędzy na budowę dróg dojazdowych oraz sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej. Jednocześnie zostanie ustalony termin rozpoczęcia i realizacji 

podjętych przez miasto inwestycji. 
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Jest to etap, na którym przedsiębiorstwa muszą się włączyć w przygotowanie, 

a następnie realizację uzbrojenia terenu. 

Końcową fazą realizacji zadania jest wykonawstwo przedmiotowej inwestycji sieciowej.  

 

Przewiduje się konieczność rezerwowania pasów wzdłuŜ dróg dla prowadzenia 

mediów energetycznych 

Kolejność działań przygotowawczych i inwestycyjnych przy uzbrajaniu terenu 

 

Zadania miasta Zadania przedsiębiorstw energetycznych 

opracowanie „Studium uwarunkowań...” przekazanie materiałów koniecznych do 

sporządzenia „Studium uwarunkowań...” 

opracowanie „Projektu załoŜeń...”  przekazanie materiałów koniecznych do 

sporządzenia „Projektu załoŜeń...” 

opracowanie „Projektu planu...” konsultacje 

opracowanie „Miejscowego planu ...” konsultacje 

wprowadzenie tematów inwestycyjnych do 

budŜetu miasta 

wprowadzenie tematów inwestycyjnych do 

planów rozwoju przedsiębiorstwa 

wykonanie projektów technicznych: dróg, sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej 

wykonanie projektów technicznych sieci 

elektroenergetycznej, ciepłowniczej / 

gazowej 

wybudowanie: 

dróg dojazdowych 

wodociągów 

kanalizacji 

 

doprowadzenie prądu 

zapewnienie dostaw ciepła systemowego 

lub gazu 
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1.4 Instytucje zwi ązane z wykonywaniem „Projektu planu ...” 

 

− Urząd Miasta Przemyśl, 37-700 Przemyśl, pl. Rynek 1 

− Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 37-700 Przemyśl, 

Płowiecka 8 

− Zamojska Korporacja Energetyczna SA, Rejonowy Zakład Energetyczny 

w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Sportowa 3. 

− Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie. Oddział Zakład 

Gazowniczy w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, Krakowska 54 
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2 OBSZARY ROZWOJOWE MIASTA WYMAGANIA I UWARUNKOWANI A 

ENERGETYCZNE 

 

2.1 Tereny rozwoju miasta – obszary zabudowy 

zorganizowanej 

 

Perspektywiczne plany rozbudowy miasta przewidują powstanie nowej zabudowy 

mieszkaniowej oraz obiektów o charakterze komercyjnym prawie we wszystkich 

rejonach miasta. 

W „ZałoŜeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe” 

wyznaczone zostały obszary rozwoju miasta, dla których zapisano potrzebę 

opracowania nowego programu rozbudowy infrastruktury technicznej. Niniejsze 

opracowanie zawiera program rozbudowy infrastruktury technicznej terenów 

rozwojowych w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

Mając na celu minimalizację kosztów uzbrojenia terenów (a tym samym niŜsze, 

późniejsze ceny nośników energii) naleŜy łączyć tworzenie infrastruktury przez miasto 

(woda, kanalizacja, drogi) z wykonaniem infrastruktury przez przedsiębiorstwa 

energetyczne (sieci elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze).  

Dla obszaru miasta z uwagi na bilans migracji i brak znaczących inwestycji 

o charakterze usługowym bądź przemysłowym mających wpływ na media 

energetyczne przyjęto wzrost zapotrzebowania na media energetyczne wywołany 

zwiększeniem zapotrzebowania u obecnych odbiorców i nowe odbiory wynikające 

z dogęszczania istniejącej zabudowy. 
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Tereny zabudowy mieszkaniowej 

 

Przemyśl posiada rezerwę terenów, zarówno dla zabudowy mieszkaniowej jak 

i przemysłowej. W oparciu o ścisłą współpracę z Wydziałem budownictwa i gospodarki 

przestrzennej uszczegółowione zostały tereny rozwoju budownictwa mieszkaniowego.  

Szczegółowe dane dotyczące funkcji obszaru, potrzeb cieplnych, jak równieŜ 

przewidywanego czasookresu ich wypełnienia podano w załączniku nr 1. 

 

2.2 Określenie zapotrzebowania na no śniki energetyczne 

Potrzeby energetyczne obszarów rozwoju zostały określone wskaźnikowo w oparciu o: 

− wielkość obszaru, 

− typ obszaru, 

− liczbę mieszkań, 

− ogólną powierzchnię zabudowy. 

 

Ciepło 

Zapotrzebowanie na energię cieplną (bez określenia sposobu ogrzewania) określa się 

następująco: 

− zabudowa mieszkaniowa   80 W/m2, 

− tereny pod usługi    250 kWt/ha, 

− tereny przemysłowe    250 kWt/ha, 

 

Wyniki obliczeń podano w załączniku nr 1 i przedstawiono na mapie systemów 

energetycznych. 



Nr projektu: Str./str.: 

W-396 15/ 

 

  

 

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

 

Energia elektryczna 

 

Zapotrzebowanie mocy i energii elektrycznej dla obszarów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkalną jednorodzinną obliczono w oparciu o wskaźniki 

elektroenergetyczne podane w normie niemieckiej DIN 18105, (zalecanej do 

stosowania w Polsce*). Zgodnie z tą normą moc szczytowa w mieszkaniach (domach 

jednorodzinnych) bez elektrycznego ogrzewania powinna być nie mniejsza niŜ 14,5 

kW. Taka moc szczytowa odpowiada wyposaŜeniu w urządzenia elektryczne 

współczesnych mieszkań o wysokim standardzie. 

Przyjęcie mocy zapotrzebowanej o takiej wielkości pozwoli na ogrzewanie elektryczne 

akumulacyjne pewnej ilości budynków mieszkalnych bez konieczności rozbudowy linii 

rozdzielczych 15kV i stacji transformatorowych. 

 

Moc elektryczna dla poszczególnych terenów i odpowiadające roczne 

zapotrzebowanie energii obliczono według zaleŜności: 

Moc zapotrzebowana: 

 

Pz = kj*Pzi  ,  w kW, 

 

gdzie: kj - współczynnik jednoczesności wynoszący zgodnie z normą DIN 18015 (w przypadku 

standardowego wyposaŜenia mieszkania w urządzenia elektryczne): 0,4 - 0,33 przy liczbie 

mieszkań (budynków jednorodzinnych) od 11 do 20 i 0,27 - 0,28 przy liczbie mieszkań 

(budynków jednorodzinnych) od 21 do 50, 

Pzi - sumaryczna moc zapotrzebowana wszystkich mieszkań (budynków) danego zespołu. 
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Roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej: 

 

Wa = Pz*Ta, w MWh 

 

gdzie: Ta - roczny czas wykorzystania mocy szczytowej, w h. Dla obiektów mieszkalnych czas 

ten wynosi Ta=2000 h (wg danych literaturowych). 

 

Wyniki obliczeń podano w załączniku nr 2 i przedstawiono na mapie systemów 

energetycznych. 

 

Obszary przeznaczone pod rozwój usług i przemysłu 

 

Z powodu braku informacji, co do charakteru działalności gospodarczej czy teŜ 

zapotrzebowania mocy i energii elektrycznej przyjęto wskaźnikowo moc elektryczną Pz 

i odpowiadające jej roczne zapotrzebowanie energii Wa, według zaleŜności: 

 

Zapotrzebowanie mocy: 

 

Pz = ks* Spow ,  w kW  

 

gdzie: ks - statystyczny wskaźnik zapotrzebowania mocy, w kW/m2, dla terenów uŜytkowanych 

przez drobny przemysł, zakłady usługowe lub rzemiosło. 

W obliczeniach przyjęto wskaźnik ks = 0,008 kW/m2 w przypadku działek  o powierzchni 

większej niŜ 10000 m2 i 0,010 kW/m2 dla powierzchni mniejszych niŜ 10000 m2. Wielkość 

wskaźnika ks określono na podstawie analizy dostępnych opracowań dotyczących 

prognozowania zapotrzebowania mocy i energii. 

Spow - powierzchnia brutto działki, w m2 



Nr projektu: Str./str.: 

W-396 17/ 

 

  

 

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

 

Roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej: 

 

Wa = Pz* Ta   , w MWh 

 

gdzie:  Ta -  roczny czas wykorzystania mocy szczytowej, w h. Do obliczeń przyjęto roczny 

czas wykorzystania mocy szczytowej średnio Ta=3000h, w przypadku przedsiębiorstw, których 

deklarowana działalność wskazuje na moŜliwość pracy wielozmianowej, przyjmowano Ta = 

4000 - 5000 h. 

 

Wyniki obliczeń podano w załączniku nr 2 i przedstawiono na mapie systemów 

energetycznych. 
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Gaz sieciowy 

 

Dla wyliczenia szczytowego zapotrzebowania na gaz wykorzystano następujące 

wskaźniki oraz wzory obliczeniowe: 

 

Standard wyposaŜenia Wskaźnik zuŜycia 

energii GJ/rok 

I 4,17/mieszkanie 

II 14,46/ mieszkanie 

III 

 

dla bud. jednorodzinnego 

dla bud. wielorodzinnego 

14,46/ mieszkanie 

+ na ogrzewanie: 

120/odbiorcę 

45/ odbiorcę 

 

UŜyte powyŜej określenie „standard wyposaŜenia” oznacza, Ŝe gaz wykorzystywany 

jest dla: 

Standard I – przygotowanie posiłków (kuchenka gazowa), 

Standard II - przygotowanie posiłków oraz ciepłej wody uŜytkowej (kuchenka gazowa 

oraz grzejnik wody przepływowej), 

Standard III - przygotowanie posiłków, ciepłej wody uŜytkowej oraz ogrzewania 

pomieszczeń (kuchenka gazowa, grzejnik wody przepływowej i kocioł gazowy), 
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Przewidywane godzinowe zapotrzebowanie na gaz przez poszczególne jednostki 

bilansowe obliczono na podstawie następujących wzorów: 

na cele komunalno-bytowe (odbiorcy indywidualni, usługi) 

 

]/3[
/8760

hnmxKsg
rokh

Qk
A =  

 

gdzie: 

 Qk – zuŜycie gazu przez ww odbiorców na cele kom-byt. [m3n/rok] 

 Ksg – współczynnik szczytowego poboru gazu 

 Mzg – ilość osób korzystających z gazu 

 

5,1
50 +=
Mzg

Ksg  

 

cele grzewcze 

 

]/3[2,3
/8760

hnmx
rokh

Qg
B =  

 

gdzie: 

 Qk – zuŜycie gazu przez ww odbiorców na cele grzewcze [m3n/rok] 

 3,2 – współczynnik szczytowego poboru gazu na cele grzewcze w dzień 

Wyniki obliczeń podano w załączniku nr 3 oraz przedstawiono na mapie potrzeb 

energetycznych. 
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3 PORÓWNAWCZE CENY NOŚNIKÓW ENERGII 

 

NajwaŜniejszym czynnikiem decydującym o zadowoleniu odbiorcy ze sposobu 

ogrzewania jest cena, jednak wraz ze wzrostem zamoŜności społeczeństwa coraz 

większe znaczenie uzyskały takie czynniki jak wygoda uŜytkowania i pewność 

zasilania. RównieŜ coraz waŜniejsze miejsce w odbiorze społecznym zajmuje czynnik 

ekologiczny. 

Ogrzewanie mieszkań i obiektów realizujemy poprzez zastosowanie róŜnych paliw 

bądź nośników energii, co bezpośrednio przekłada się na koszty zarówno po stronie 

inwestycji jak i eksploatacji.  

Dla porównania przedstawiono koszty nośników energii w kilku krajach Europy (stan 

na czerwiec 2002r wg Europejskiego Biuletynu Cenowego Nośników Energii  

Nr 6/2002). 

Ceny nośników energii w porównywanych krajach europejskich (Belgia, Francja, 

Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy)  w porównaniu z cenami z marca 2000 

roku  wykazują wzrost w przypadku gazu ziemnego, oleju opałowego lekkiego, 

cięŜkiego oleju opałowego. Niewielki wzrost cen energii elektrycznej wystąpił w 

sektorze handlu i usług oraz średniego przemysłu w krajach: Belgia, Francja, Holandia, 

Niemcy. W Wielkiej Brytanii i we Włoszech ceny energii elektrycznej uległy obniŜeniu. 

NajwyŜsze ceny  nośników występują: 

− w zakresie energii elektrycznej w sektorze gospodarstw domowych I w Belgii,  

− w zakresie gazu ziemnego w sektorze gospodarstw domowych I w Niemczech, 

− w zakresie oleju opałowego lekkiego w sektorze gospodarstw domowych I we 

Włoszech 

− w zakresie węgla kamiennego w Wielkiej Brytanii (gospodarstwa domowe II) 

 

W Polsce ceny nośników energii znacznie odbiegają od cen europejskich szczególnie 

dla sektora gospodarstw domowych I i sektora gospodarstw domowych II. 
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Ceny no śników energii (z VAT)  wyra Ŝone w USD/ j.n. j.n. -  jednostki naturalne

Energia elektryczna Belgia Francja Holandia Niemcy
Wielka
Brytania Włochy

Średnia
arytmetyczna POLSKA

Gospodarstwa domowe I 154.16 105.1 101.01 146.86 102.31 138.94 124.73 86.99 69.7%
Gospodarstwa domowe II 93.61 78.74 78.82 106.92 61.51 148.86 94.74 73.99 78.1%
Sektor handlu i usług 91.87 65.42 72.38 88.39 67.69 99.27 80.84 95.56 118.2%
Średni przemysł 72.99 56.72 59.68 60.99 53.68 89.35 65.57 69.93 106.7%

gaz ziemny Belgia Francja Holandia Niemcy
Wielka
Brytania Włochy

Średnia
arytmetyczna POLSKA

Gospodarstwa domowe I 0.54 0.34 0.43 0.65 0.38 0.54 0.48 0.34 70.8%
Gospodarstwa domowe II 0.34 0.35 0.35 0.44 0.24 0.52 0.37 0.26 69.6%
Sektor handlu i usług 0.21 0.28 0.24 0.29 0.21 0.51 0.29 0.25 86.2%
Średni przemysł 0.19 0.21 0.17 0.29 0.19 0.24 0.22 - -

lekki olej opałowy Belgia Francja Holandia Niemcy
Wielka
Brytania Włochy

Średnia
arytmetyczna POLSKA

Gospodarstwa domowe II 270.57 355.83 546.62 318.94 242.12 765.60 416.61 336.75 80.8%
Sektor handlu i usług 201.06 268.48 429.69 245.25 237.51 629.53 335.25 269.45 80.4%
Średni przemysł 197.93 252.82 415.16 226.03 235.77 - 265.54 269.45 101.5%

cięŜki olej opałowy Belgia Francja Holandia Niemcy
Wielka
Brytania Włochy

Średnia
arytmetyczna POLSKA

zawartość siarki 1% 138.59 181.31 - 158.86 - 192.27 167.76 - -
zawartość siarki 3.5% - 156.60 - - 195.40 - 176.00 120.79 68.6%

węgiel kamienny Belgia Francja Holandia Niemcy
Wielka
Brytania Włochy

Średnia
arytmetyczna POLSKA

Gospodarstwa domowe II 253 312 - 291 391 - 311.75 100 32.1%

USD/ MWh

USD/ m3

USD/ 1000 L

USD/ t

USD/ 1000 L
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ZałoŜenia: 1 USD  = 4.1871 zł, 1 Euro = 0,87 USD, 1 Funt = 0,611 Euro 

Ceny energii elektrycznej, gazu ziemnego, oleju opałowego  podano na podstawie publikacji pt. 

„Europejski biuletyn cenowy nośników energii” – Agencja Rynku Energii S.A. – czerwiec 

2002r.; ceny węgla kamiennego – marzec 2000r.  
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4 ZASADY PRZYŁĄCZANIA DO SIECI ENERGETYCZNYCH 

 

Przyłączanie nowych podmiotów do sieci energetycznych tj. sieci ciepłowniczych, 

gazowych i elektroenergetycznych, następuje na podstawie umowy o przyłączenie, po 

spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Przedsiębiorstwa 

Energetyczne.  

Art.7. Ustawy prawo energetyczne mówi: 

1. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw 

gazowych, energii elektrycznej lub ciepła są obowiązane do zawarcia umowy o 

przyłączenie, umowy sprzedaŜy paliw albo energii lub umowy przesyłowej z 

odbiorcami albo podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na 

zasadzie równoprawnego traktowania, jeŜeli istnieją techniczne i ekonomiczne 

warunki dostarczania, a Ŝądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia 

do sieci i odbioru. JeŜeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia 

umowy, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie 

zainteresowany podmiot, podając przyczynę odmowy. 

1a. Obowiązek zawarcia umowy sprzedaŜy energii elektrycznej, o którym mowa 

w ust.1, nie dotyczy przedsiębiorstwa energetycznego będącego jednocześnie 

operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadku, gdy ubiegający się 

o zawarcie umowy nie ma tytułu prawnego do korzystania z obiektu, do którego 

paliwa gazowe, energia elektryczna lub ciepło mają być dostarczone. 

3. Przedsiębiorstwa, o których mowa w ust. 1, są zobowiązane do spełnienia 

technicznych warunków dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub 

ciepła określonych w odrębnych przepisach i koncesji. 

4. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją 

energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła są obowiązane zapewnić 

realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby 

przyłączeń podmiotów ubiegających się o przyłączenie, na warunkach 
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określonych w przepisach, o których mowa w art. 9 i 46, oraz w załoŜeniach, o 

których mowa w art. 19. Za przyłączanie do sieci przewidzianej w załoŜeniach, 

o których mowa w art. 19, pobiera się opłatę określoną na podstawie ustalonych 

w taryfie opłat za przyłączenie do sieci. 

 

Zgodnie z art. 9.1. Ustawy Prawo Energetyczne: Minister właściwy do spraw 

gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do paliw gazowych, 

energii elektrycznej i ciepła szczegółowe warunki przyłączania podmiotów do sieci, 

obrotu paliwami, ... . 

Obowiązujące rozporządzenia: 

� dla sieci ciepłowniczych: 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu 

ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz 

standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845 z 2000r), 

 

� dla sieci elektroenergetycznych: 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, 

obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego 

i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 85, 

poz. 957 z 2000r), 

 

� dla sieci gazowych: 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci gazowych, obrotu 

paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i 

eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. 

U. Nr 77, poz. 877 z 2000r). 
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Zgodnie z art. 46.1. Ustawy Prawo Energetyczne: Minister właściwy do spraw 

gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i 

po zasięgnięciu opinii Prezesa URE określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła 

oraz szczegółowe zasady rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi, energią elektryczną 

i ciepłem. 

 

� dla sieci ciepłowniczych: 

obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000r 

w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń 

w obrocie ciepłem. (DZ. U. Nr 96, poz. 1053 z 2000r). 

 

Zgodnie z nim  

§23.1. Koszty obsługi odbiorców, o których mowa w §16 pkt 6, stanowią podstawę 

do obliczenia jednostkowych kosztów i bazowej stawki opłaty za obsługę 

odbiorców przez przedsiębiorstwo obrotu ciepłem. 

 

§24.1. Koszty, na podstawie których są obliczane bazowe stawki opłat za przyłączenie 

do sieci, określa się na podstawie jednej czwartej średniorocznych nakładów 

inwestycyjnych na budowę odcinków sieci słuŜących do przyłączania węzłów 

cieplnych, określonych w obowiązującym dla przedsiębiorstwa 

energetycznego planie rozwoju, o którym mowa w art. 16 ust.1 ustawy, dla 

okresu, na który jest opracowana taryfa 

2. Nakłady, o których mowa w ust. 1 obejmują w przypadku przyłączania do: 

1. sieci ciepłowniczej – nakłady na budowę odcinków rurociągów do ściany węzła 

cieplnego i wykonanie przejścia rurociągów przez ścianę oraz zainstalowanie 

w pomieszczeniu węzła cieplnego układu pomiarowo-rozliczeniowego, wraz 

z niezbędnymi rurociągami, osprzętem i armaturą oraz dokonaniem 

koniecznych połączeń, a w przypadku sieci ciepłowniczej, w której nośnikiem 
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ciepła jest woda – takŜe nakłady na zainstalowanie urządzenia regulującego 

natęŜenie przepływu nośnika ciepła, 

2. zewnętrznych instalacji odbiorczych naleŜących do przedsiębiorstwa 

energetycznego – nakłady na budowę odcinków rurociągów do ściany obiektu 

i wykonanie przejścia rurociągów przez tę ścianę oraz zainstalowanie w 

obiekcie: 

a) urządzenia regulującego natęŜenie przepływu wody dostarczanej do instalacji 

centralnego ogrzewania w tym obiekcie oraz układu pomiarowo-

rozliczeniowego na przyłączu do instalacji centralnego ogrzewania, 

b) urządzeń, których wskazania będą stanowiły podstawę do określenia udziału 

tego obiektu w kosztach ciepła dostarczonego do grupowego węzła cieplnego, 

w celu podgrzania wody wodociągowej, 

c) niezbędnych rurociągów, osprzętu i armatury oraz koniecznych połączeń. 

3. JeŜeli w pomieszczeniu węzła cieplnego instalowany jest na koszt odbiorcy 

prefabrykowany węzeł cieplny wyposaŜony przez producenta w układ pomiarowo-

rozliczeniowy i urządzenie regulujące natęŜenie przepływu nośnika ciepła, nakłady, 

o których mowa w ust. 2 pkt 1, obejmują tylko nakłady na budowę odcinków 

rurociągów i wykonanie przejścia tych rurociągów przez ścianę węzła cieplnego, 

wraz z niezbędnym osprzętem i armaturą oraz dokonaniem koniecznych połączeń. 

 

� dla sieci elektroenergetycznych: 

obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000r w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie 

energią elektryczną. (DZ. U. Nr 1, poz. 7 z 2001r). 
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Zgodnie z nim: 

§ 3. Przedsiębiorstwo energetyczne opracowuje taryfę w sposób zapewniający: 

1. pokrycie uzasadnionych kosztów, w zakresie określonym w art. 45 ustawy, 

2. ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen, 

3. eliminowanie subsydiowania skrośnego. 

 

§ 4. Przedsiębiorstwo energetyczne kształtuje taryfę odpowiednio do zakresu 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w energię 

elektryczną, rodzaju odbiorców i charakteru ich zapotrzebowania na energię 

elektryczną . 

 

§ 5. 1. Taryfa powinna, odpowiednio do prowadzonej przez przedsiębiorstwo 

energetyczne działalności gospodarczej, określać: 

− grupy taryfowe, 

− rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat, a takŜe warunki ich stosowania,  

− bonifikaty i upusty z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi 

odbiorców, w tym dostaw energii elektrycznej, 

− opłaty za nielegalny pobór energii elektrycznej. 

2. Określone w taryfie ceny i stawki opłat róŜnicuje się dla poszczególnych grup 

taryfowych, odpowiednio do uzasadnionych kosztów.  

3. Taryfę kształtuje się w taki sposób, aby odbiorca mógł na jej podstawie obliczyć 

naleŜność odpowiadającą zakresowi usług związanych z zaopatrzeniem w energię 

elektryczną, określonemu w umowie sprzedaŜy energii elektrycznej lub w umowie 

o świadczenie usług przesyłowych.  
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§ 6. 1. Taryfę ustala się na okres 12 miesięcy kalendarzowych, z zastrzeŜeniem ust. 2, 

zwany dalej "rokiem obowiązywania taryfy", który rozpoczyna się od dnia 1 lipca 

kaŜdego roku.  

2. W przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków prowadzenia przez 

przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej lub podjęcia przez 

przedsiębiorstwo nowego rodzaju działalności gospodarczej, taryfa moŜe być ustalona 

na inny okres niŜ określony w ust. 1, nie dłuŜszy niŜ 24 miesiące. 

 

§ 7. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii 

elektrycznej, zwane dalej "wytwórcą", ustala w taryfie:  

1. ceny energii elektrycznej, 

2. stawki opłat za rezerwy mocy, 

3. stawki opłat za usługi systemowe, 

4. bonifikaty i upusty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi 

odbiorców, 

5. opłaty za nielegalny pobór energii elektrycznej. 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii 

elektrycznej, ustala w taryfie: 

1. stawki opłat za przyłączenie do sieci,  

2. stawki opłat za usługi przesyłowe, zwane dalej "stawkami opłat przesyłowych", 

3. stawki opłat abonamentowych, 

4. bonifikaty i upusty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi 

odbiorców,  

5. opłaty za nielegalny pobór energii elektrycznej. 
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3. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną, ustala 

w taryfie:  

1. ceny energii elektrycznej, 

2. stawki opłat abonamentowych,  

3. bonifikaty i upusty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi 

odbiorców. 

 

§ 16.1. Stawki opłat za przyłączenie do sieci, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, 

kalkuluje się na podstawie jednej czwartej średniorocznych nakładów inwestycyjnych 

na budowę odcinków sieci słuŜących do przyłączenia podmiotów, określonych 

w obowiązującym dla przedsiębiorstwa energetycznego planie rozwoju, o którym 

mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, dla okresu regulacji, oddzielnie dla kaŜdej grupy 

przyłączeniowej w przeliczeniu na: 

1. jednostkę mocy przyłączeniowej lub, 

2. jednostkę długości odcinka sieci od miejsca przyłączenia do miejsca 

rozgraniczenia własności instalacji, urządzeń lub sieci, określonych w umowie 

o przyłączenie. 

2. W nakładach, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się wydatki ponoszone na 

wykonanie prac projektowych i geodezyjnych, uzgodnienia dokumentacji, uzyskania 

pozwoleń na budowę, na zakup lub budowę elementów odcinków sieci słuŜących do 

przyłączenia podmiotów z uwzględnieniem długości tych odcinków, na wykonanie 

robót budowlano-montaŜowych wraz z nadzorem, na wykonanie niezbędnych prób 

oraz opłaty za zajęcie terenu. 

3. Stawki opłat za przyłączenie do sieci, o których mowa w ust. 1, róŜnicuje się 

w zaleŜności od rodzaju elementów stosowanych do budowy odcinków sieci słuŜących 

do przyłączenia podmiotów oraz standardów jakościowych dostaw energii elektrycznej. 
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� dla sieci gazowych: 

obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000r w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie 

paliwami gazowymi. (DZ. U. Nr 1, poz. 8 z 2001r). 

 

§ 3. Przedsiębiorstwo energetyczne opracowuje taryfę w sposób zapewniający: 

1. pokrycie uzasadnionych kosztów w zakresie określonym w art. 45 ustawy, 

2. ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen,  

3. eliminowanie subsydiowania skrośnego. 

 

§ 4. Przedsiębiorstwo energetyczne kształtuje taryfę odpowiednio do zakresu 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w paliwa gazowe, 

rodzaju odbiorców i ich zapotrzebowania na te paliwa.  

 

§ 5.1. Taryfa powinna, odpowiednio do prowadzonej przez przedsiębiorstwo 

energetyczne działalności gospodarczej, określać:  

− grupy taryfowe, 

− rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat, a takŜe warunki ich stosowania, 

− bonifikaty,  

− opłaty z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców, 

− opłaty za nielegalny pobór paliw gazowych. 

2. Określone w taryfie ceny i stawki opłat róŜnicuje się dla poszczególnych grup 

taryfowych, odpowiednio do uzasadnionych kosztów. 

3. Taryfę kształtuje się w taki sposób, aby odbiorca mógł na jej podstawie obliczyć 

naleŜność odpowiadającą zakresowi usług związanych z zaopatrzeniem w paliwa 

gazowe, określonemu w umowie sprzedaŜy paliw gazowych, umowie o świadczenie 

usług przesyłowych lub usług magazynowania paliw gazowych.  
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§ 6.1. Określone w taryfie warunki stosowania cen i stawek opłat ustala się z 

uwzględnieniem standardów jakościowych obsługi odbiorców, określonych w umowie 

sprzedaŜy, umowie o świadczenie usług przesyłowych, umowie o świadczenie usług 

magazynowania paliw gazowych albo w odrębnych przepisach. 

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, powinny określać w szczególności: 

− zakres świadczonych usług dla odbiorców w poszczególnych grupach taryfowych, 

− standardy jakościowe obsługi odbiorców, 

− sposób obliczania opłat w przypadku uszkodzenia układu pomiarowo-

rozliczeniowego. 

§ 7. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem paliw gazowych 

ustala w taryfie: 

− ceny paliw gazowych, 

− bonifikaty z tytułu niedotrzymania parametrów jakości dostarczanych paliw 

gazowych, 

− opłaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców . 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw 

gazowych ustala w taryfie: 

− stawki opłat za przyłączenie do sieci przesyłowej i rozdzielczej, 

− stawki opłat za usługi przesyłowe sieciami przesyłowymi lub rozdzielczymi, 

− stawki opłat abonamentowych, 

− bonifikaty z tytułu niedotrzymania standardów świadczonych usług przesyłowych, 

− opłaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców , 

− opłaty za nielegalny pobór paliw gazowych. 

3. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi ustala 

w taryfie: 

− ceny paliw gazowych, 
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− stawki opłat abonamentowych, 

− bonifikaty z tytułu niedotrzymania parametrów jakości dostarczanych paliw, 

− opłaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców. 

4. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją oraz 

obrotem paliwami gazowymi ustala w taryfie jedną stawkę opłaty abonamentowej dla 

obydwu rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej. 

5. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się magazynowaniem paliw gazowych 

ustala w taryfie: 

− stawki opłat za usługi magazynowania paliw gazowych, 

− bonifikaty z tytułu niedotrzymania standardów jakości świadczonych usług 

magazynowania paliw gazowych, 

− opłaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców. 

 

§ 18. 1. Stawki opłat za przyłączenie do sieci, o których mowa w § 17 ust. 1, ustala się 

na podstawie jednej czwartej średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę 

odcinków sieci słuŜących do przyłączenia podmiotów ubiegających się o przyłączenie, 

określonych w planie rozwoju, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy. 

2. W nakładach, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio koszty 

ponoszone na wykonanie prac projektowych oraz geodezyjnych, uzgodnienia 

dokumentacji, uzyskania pozwolenia na budowę, budowę standardowych elementów 

odcinków sieci, nadzoru budowlanego, robót budowlano-montaŜowych wraz 

z niezbędnymi próbami oraz opłaty za zajęcie terenu. 
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5 ZESTAWIENIE WYMAGANEGO ZAKRESU I KOSZTÓW INWESTYC JI 

UZBROJENIA ENERGETYCZNEGO 

 

5.1 Zamierzenia modernizacyjne 

 

5.1.1 System ciepłowniczy 

Stan sieci cieplnej określany jest jako dobry, natomiast cały system sieciowy posiada 

znaczne rezerwy przepustowości sieci magistralnych i rozdzielczych, co umoŜliwia 

jego rozbudowę. Planowane przez MPEC Sp. z o.o. inwestycje sieciowe umoŜliwią 

podłączenia nowych odbiorców co spowoduje dociąŜenie sieci ciepłowniczych a co za 

tym idzie obniŜenie kosztów dystrybucji ciepła. 

 

Zamierzenia rozwojowe na lata 2004-2006 

a) Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych nr 5,7,8,9 na osiedlu Wieniawskiego pod warunkiem 

dostosowania wewnętrznej instalacji przez administrację do odbioru ciepła na 

potrzeby c.o. i c.w.u (oznaczenie obszaru C_A). 

b) Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych w obrębie ulic: Kraszewskiego, św. Jana Nepomucena, 3-go 

Maja, pod warunkiem dostosowania wewnętrznej instalacji przez administrację 

do odbioru ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u (oznaczenie obszaru C_B). 

c) Likwidacja lokalnych kotłowni i przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 

budynków w rejonie ul. Katedralna, Śnigurskiego, Karmelicka, Władycze 

(oznaczenie obszaru E_A). 

d) Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej projektowanego budynku 

Muzeum Ziemi Przemyskiej przy ul. Joselewicza. 
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e) Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej projektowanego budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego (inwestor PSM) przy ul. Glazera Sikorskiego. 

f) Wykonanie odcinka sieci c.o. od Dworca PKP w kierunku ul. Mickiewicza – 

włączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej Hali Sportowej (oznaczenie HS). 

g) Wykonanie przyłączy cieplnych do projektowanych budynków przy ul. Focha 

(oznaczenie obszaru B_A). 

h) Wykonanie przyłączy c.w.u. do budynków wielorodzinnych zasilanych w c.o. 

z miejskiej sieci ciepłowniczej na osiedlu Kosynierów pod warunkiem 

przystosowania instalacji odbiorczej ciepłej wody uŜytkowej przez administrację 

budynków. 

 

Zamierzenia rozwojowe na lata 2007-2010 

a) Likwidacja lokalnych kotłowni i przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 

budynków przy placu Dominikańskim, ul. Grodzkiej, Kazimierza Wielkiego, 

Franciszkańskiej, Ratuszowej, Wałowej, Jagiellońskiej. 

b) Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków w rejonie ul. 

Piłsudskiego (administrowanych przez PGM) – dokończenie budowy rurociągu 

DN 300. 

c) Sieć cieplna od Komory K6/B w kierunku ul. Lwowskiej dla potrzeb 

projektowanego Centrum Handlowego. 

d) Wykonanie przyłączy c.w.u. do budynków wielorodzinnych na osiedlach: 

Glazura, Kmiecie, Kaczanów – prace będą wykonane pod warunkiem, 

przystosowania do odbioru instalacji ciepłej wody w budynkach (przez 

administracje PSM). 

 

Zamierzenia rozwojowe po roku 2010 

a) Wykonanie przyłączy cieplnych w rejonie MW-1. 

b) Wykonanie przyłączy c.o. w rejonie MJ-3. 
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Dla pierwszego okresu bilansowego (lata 2004 do 2006) wykonano obliczenia celem 

stwierdzenia czy dana inwestycja osiągnie efektywność ekonomiczną, które 

zamieszczono w załączniku nr 4. Z wyliczeń tych zostały wyłączone następujące 

inwestycje: 

ad.4 - ze względu na bliskość sieci postuluje się włączenie przedmiotowego obiektu do 

sieci ciepłowniczej. 

ad. 5 – po rozmowach przeprowadzonych z PSM ustalono, Ŝe przedmiotowy budynek 

powstanie w drugim okresie bilansowym. 

ad. 8 – PSM nie wyraziła zainteresowania zmianą sposobu pokrycia potrzeb 

związanych z przygotowaniem ciepłej wody uŜytkowej na analizowanym terenie. 

Dla pozostałych progów czasowych zrezygnowano z wyliczenia efektywności 

ekonomicznej ze względu na zbyt duŜą liczbę niewiadomych. Wyliczenia takie zostały 

by obarczone zbyt duŜym błędem. 
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5.1.2 System elektroenergetyczny 

 

Ze względu na fakt, iŜ z GPZ Kazanów mają być zasilane nowe obszary budownictwa 

mieszkaniowego i usługowego połoŜone w Lipowicy, Ostrowie, Prałkowcach oraz przy 

ulicy Bielskiego jak równieŜ na zmianę napięcia na którym jest zasilana stacja (30kV) 

niezbędna jest budowa nowego GPZ-u 110/15kV Przemyśl Głęboka, który zasilany 

będzie poprzez wpięcie w linię 110kV Przemyśl – Przemyśl Bakończyce. 

 

Dla obszarów rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego na których 

w perspektywie bilansowej pojawić się mogą potrzeby wynikające z powstałej nowej 

zabudowy, istnieje moŜliwość pokrycia całości tych potrzeb w zakresie zapewnienia 

dostaw energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych, usług oraz 

oświetlenia. Zakres inwestycji niezbędnych do zrealizowania w ramach zaopatrzenia w 

energię elektryczną w/w obszarów został określony w nieniejszym opracowaniu. 

Jednocześnie pod budowę infrastruktury dla obszarów rozwojowych naleŜy w ramach 

realizacji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wydzielić tereny: 

− dla stacji transformatorowych teren o powierzchni 20 m2 (pod jedną stacje 

SN/nn) 

− miejsce dla sieci kablowych w pasach drogowych 

 

NaleŜy przyjąć na podstawie ustaleń z Zamojską Korporacja Energetyczną S.A., 

Ŝe szczegółowy zakres i harmonogram poszczególnych inwestycji zostanie określony 

w momencie pojawienia się konkretnego zapotrzebowania mocy elektrycznej w 

jednostce. Rezerwacja terenu pod realizacje inwestycji związanych z zaopatrzeniem w 

energie elektryczną w/w jednostek uwzględniona będzie w Miejscowych Planach 

Zagospodarowania Przestrzennego dla w/w obszarów. 
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5.1.3 System gazowniczy 

 

Układ zaopatrywania Przemyśla w gaz, daje gwarancje wysokiej jakości i pewności 

dostaw tego czynnika energetycznego dla odbiorców z terenu miasta. Dobrze 

rozwinięta na obszarze miasta sieć gazociągów średnio i niskopręŜnych gwarantuje 

moŜliwość przyłączania nowych odbiorców na zasadach budowy jedynie przyłączy w 

większości przypadków bez konieczności rozbudowy sieci rozdzielczych. 

Dla obszarów rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego na których 

w perspektywie bilansowej pojawić się mogą potrzeby wynikające z wielkości 

powstałej nowej zabudowy, istnieje moŜliwość pokrycia całości tych potrzeb 

(przygotowanie ciepłej wody, przygotowanie posiłków, centralne ogrzewanie) z 

istniejącej sieci rozdzielczej. 

 

Na podstawie ustaleń z P.G.N.iG. Zakładem Gazowniczym w Jarosławiu szczegółowy 

zakres i harmonogram poszczególnych inwestycji zostanie określony w chwili zawarcia 

umów przyłączeniowych z potencjalnymi odbiorcami. Część ustaleń związanych z 

zaopatrzeniem w gaz, takich jak lokalizacja sieci w terenie będzie miała miejsce 

w trakcie realizacji Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego dla w/w 

obszarów. 

 

5.2 Inwestycje zwi ązane z terenami rozwojowymi w mie ście 

Przemyśl 

 

5.2.1 Uzasadnienie ekonomiczne zasilania poszczegól nych obszarów 

rozwojowych na terenie miasta Przemy śl. 
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Jednym z podstawowych celów Ustawy Prawo energetyczne jest ochrona interesów 

odbiorców i minimalizacja kosztów. Mając powyŜsze zalecenia na względzie naleŜało 

wypracować taki model pokrycia potrzeb cieplnych występujących na terenie Miasta, 

który z jednej strony spowoduje zaproponowanie odbiorcom najniŜszych moŜliwych 

cen energii a z drugie pozwoli na długofalowy rozwój poszczególnych przedsiębiorstw 

energetycznych. 

Dla spełnienia powyŜszych celów dla kaŜdego z terenów rozwojowych wykonano 

analizę ekonomiczną która pozwoliła na wybór nośnika energii dla zaspokojenia 

potrzeb cieplnych. 

Obliczenia obejmowały trzy podstawowe nośniki energii tj: gaz sieciowy, olej opałowy i 

ciepło oferowane z systemu ciepłowniczego (przyjęto, Ŝe ze względu na dostępność 

energii elektrycznej wybór tego nośnika leŜy jedynie po stronie odbiorcy). 

Dla wyliczenia ceny jednostki ciepła przyjęto następujące dane: 

− gaz sieciowy – nakłady jednostkowe na wykonanie kotłowni gazowej, koszt 

paliwa gazowego dla poszczególnych grup taryfowych, 

− olej opałowy - nakłady jednostkowe na wykonanie kotłowni, koszt oleju 

opałowego, 

− system ciepłowniczy – nakłady jednostkowe na wykonanie wymiennika ciepła, 

cena ciepła dla poszczególnych grup taryfowych, ewentualna budowa sieci 

ciepłowniczych równieŜ dla terenów nie ujętych w załoŜeniach do zasilania 

ciepłem sieciowym. 

Wyniki przeprowadzonych analiz wpłynęły na zakres inwestycji dla poszczególnych 

terenów rozwojowych, które omówiono poniŜej. 
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Inwestycje na terenie miasta Przemy śl - obszar MJ4_A 

 

Nazwa obszaru: MJ4_A 

funkcja obszaru: budownictwo jednorodzinne 

Planowane inwestycje w okresie: 2004-2006 rok 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji: obszar nie przewidziany do podłączenia 

 

 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  budowa linii napowietrznych SN 1,2km  64004 zł. 

  budowa jednej stacji transform. napowietrzna 14270 zł. 

  budowa linii napowietrznych nn 0,8km  37080 zł. 

 

Koszty inwestycyjne: 115 354 zł 

 

 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: Budowa przyłączy gazu zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne i umowami 

przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji: Budowa 12 szt. przyłączy gazu od istniejącej sieci średniopręŜnej na 

wymienionym  obszarze 

Koszty inwestycyjne: 24 000 zł  

(koszt inwestycji obejmuje budowę 12 szt. przyłączy gazu PE Ф 25x3,0) 
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Inwestycje na terenie miasta Przemy śl - obszar MJ4_B  

 

Nazwa obszaru: MJ4_B 

funkcja obszaru: budownictwo jednorodzinne 

Planowane inwestycje w okresie: 2004-2006 rok 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji:  obszar nie przewidziany do podłączenia 

 

 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  budowa linii kablowych nn 0,35km   30100 zł. 

 

Dla tego terenu moŜna wykorzystać istniejące rezerwy w stacji tr. nr 165(240kVA). 

 

 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: Budowa przyłączy zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne i umowami 

przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji: Budowa 7 szt. przyłączy gazu od istniejącej sieci średniopręŜnej na 

wymienionym obszarze 

Koszty inwestycyjne: 14 000 zł. 

(koszt inwestycji obejmuje budowę 7 szt. przyłączy gazu PE Ф 25x3,0) 
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Inwestycje na terenie miasta Przemy śl - obszar MJ4_C  

 

Nazwa obszaru: MJ4_C 

Funkcja obszaru: budownictwo jednorodzinne 

Planowane inwestycje w okresie: 2004-2006 rok 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji obszar nie przewidziany do podłączenia 

 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  budowa linii napowietrznych nn 0,6km   27621 zł. 

 

Dla tego terenu moŜna wykorzystać istniejące rezerwy w stacjach tr. nr 160 (150kVA) oraz 
nr162(187kVA). 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: Budowa przyłączy zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne i umowami 

przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji:  Budowa 33 szt. przyłączy gazu od istniejącej sieci średniopręŜnej na 

wymienionym obszarze 

Koszty inwestycyjne: 66 000 zł 

(koszt inwestycji obejmuje budowę 33 szt. przyłączy gazu PE Ф 25x3,0) 
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Inwestycje na terenie miasta Przemy śl - obszar MJ2  

 

Nazwa obszaru: MJ2 

Funkcja obszaru: budownictwo jednorodzinne 

Planowane inwestycje w okresie: 2004-2006 rok 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji: obszar nie przewidziany do podłączenia 

 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  budowa linii kablowych SN 0,2km   29379 zł. 

  budowa jednej stacji transform. wnętrzowej  87278 zł. 

  budowa linii kablowych nn 0,9km   77400 zł. 

Koszty inwestycyjne: 194 057 zł 

 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: Budowa odcinka gazociągu oraz przyłączy zgodnie z Ustawą Prawo 

Energetyczne i umowami przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji: Budowa gazociągu niskopręŜnego PE DN 110 długości 150 mb oraz 47 szt. 

przyłączy  

Koszty inwestycyjne: 110 000 zł 

(Koszt inwestycji obejmuje budowę gazociągu niskopręŜnego oraz budowę 47 szt. przyłączy 

PE Ф32x3,0) 

 



Nr projektu: Str./str.: 

W-396 45/ 

 

  

 

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

Inwestycje na terenie miasta Przemy śl - obszar AMJ  

 

Nazwa obszaru: AMJ 

Funkcja obszaru: budownictwo jednorodzinne 

Planowane inwestycje w okresie: 2004-2006 rok 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji: obszar nie przewidziany do podłączenia 

 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  budowa linii kablowych nn 1,4km   120400 zł. 

 

Dla tego terenu moŜna wykorzystać istniejące rezerwy w stacjach tr. nr 39 (90kVA). 

 

 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: budowa przyłączy zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne i umowami 

przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji: Budowa 21 szt. przyłączy gazu od istniejącej sieci niskopręŜnej na 

wymienionym obszarze 

Koszty inwestycyjne: 42 000 zł 

(koszty inwestycji obejmują budowę 21 szt. przyłączy gazu PE Ф 32 x 3,0) 

 



Nr projektu: Str./str.: 

W-396 46/ 

 

  

 

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

Inwestycje na terenie miasta Przemy śl - obszar MJ6_A  

 

Nazwa obszaru: MJ6_A 

Funkcja obszaru: budownictwo jednorodzinne 

Planowane inwestycje w okresie: 2004-2006 rok 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji: podłączenia będą objęte indywidualnym trybem rozpatrywania inwestycji 

 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  budowa linii kablowa nn 0,6 km   51600 zł. 

 

Dla tego terenu moŜna wykorzystać istniejące rezerwy w stacjach tr. nr 144 (380kVA), 
nr 145(230kVA), nr 17(230kVA) oraz nr 108 (460kVA). 

 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: Budowa przyłączy zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne i umowami 

przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji: Budowa 37 szt. przyłączy gazu od istniejącej sieci średniopręŜnej na 

wymienionym obszarze 

Koszty inwestycyjne: 74 000 zł 

(koszty inwestycyjne obejmują budowę 37 szt. przyłączy gazu PE Ф 25x3,0) 

 



Nr projektu: Str./str.: 

W-396 47/ 

 

  

 

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

Inwestycje na terenie miasta Przemy śl - obszar BMJ  

 

Nazwa obszaru: BMJ 

Funkcja obszaru: budownictwo jednorodzinne 

Planowane inwestycje w okresie: 2004-2006 rok 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji: obszar nie przewidziany do podłączenia 

 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  nie przewiduje się 

 

Dla tego terenu moŜna wykorzystać istniejące rezerwy w stacjach tr. nr 43(187kVA) i nr 165 
(187kVA) 

 

 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: Budowa przyłączy zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne i umowami 

przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji: Budowa 21 szt. przyłączy gazu od istniejącej sieci niskopręŜnej na 

wymienionym obszarze 

Koszty inwestycyjne: 42 000 zł 

(koszty inwestycji obejmują budowę 21 szt. przyłączy gazu PE Ф 32x3,0) 

 



Nr projektu: Str./str.: 

W-396 48/ 

 

  

 

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

Inwestycje na terenie miasta Przemy śl - obszar MJ4  

 

Nazwa obszaru: MJ4 

Funkcja obszaru: budownictwo jednorodzinne 

Planowane inwestycje w okresie: 2007-2011 rok 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji: obszar nie przewidziany do podłączenia 

 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  budowa linii kablowych nn 2,5km   215000 zł. 

 

Dla tego terenu moŜna wykorzystać istniejące rezerwy w stacjach tr. nr 165(240kVA) 
nr 160(150kVA), nr 162(187kVA), nr 161(90kVA) oraz projektowanej(300kVA). 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: Budowa przyłączy zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne i umowami 

przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji: Budowa 161 szt. przyłączy gazu od istniejącej sieci gazowej średniopręŜnej 

na wymienionym obszarze 

Koszty inwestycyjne: 193 000 zł 

(koszt inwestycji obejmuje budowę 161 szt. przyłączy gazu PE Ф 25x3,0) 

 



Nr projektu: Str./str.: 

W-396 49/ 

 

  

 

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

Inwestycje na terenie miasta Przemy śl - obszar MJ2  

 

Nazwa obszaru: MJ2 

Funkcja obszaru: budownictwo jednorodzinne 

Planowane inwestycje w okresie: 2007-2011 rok 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji: obszar nie przewidziany do podłączenia 

 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  budowa linii kablowych SN 1,3km   190967 zł. 

  budowa jednej stacji transform. wnętrzowej  87278 zł. 

  budowa linii kablowych nn 1,9km   163400 zł. 

Koszty inwestycyjne: 441 645 zł 

Dla tego terenu moŜna wykorzystać istniejące rezerwy w stacjach tr. nr 58(150kVA) 
nr 8(150kVA), oraz projektowana(380kVA). 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: Budowa odcinka gazociągu oraz przyłączy zgodnie z Ustawą Prawo 

Energetyczne i umowami przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji: Budowa gazociągu niskopręŜnego PE 110, L=200 mb oraz 65 szt. przyłączy 

gazu 

Koszty inwestycyjne: 135 000 zł 

(koszty inwestycji obejmują budowę gazociągu niskopręŜnego oraz budowę 65 szt. przyłączy 

gazu PE Ф32x3,0) 

 



Nr projektu: Str./str.: 

W-396 50/ 

 

  

 

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

Inwestycje na terenie miasta Przemy śl - obszar MJ3_A 

 

Nazwa obszaru: MJ3_A 

Funkcja obszaru: budownictwo jednorodzinne 

Planowane inwestycje w okresie: 2007-2011 rok 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji: obszar nie przewidziany do podłączenia 

 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  budowa linii kablowych SN 0.3km   44069 zł. 

  budowa jednej stacji transform. wnętrzowej  87278 zł. 

  budowa linii kablowych nn 1,2km   103200 zł. 

Koszty inwestycyjne: 234 547 zł 

Dla tego terenu moŜna wykorzystać istniejące rezerwy w stacjach tr. nr 174(530kVA) oraz 
nr 39(90kVA). 

 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: Budowa przyłączy zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne i umowami 

przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji: Budowa 17 szt. przyłączy gazu od istniejącej sieci niskopręŜnej 

Koszty inwestycyjne: 34 000 zł 

(koszt inwestycji obejmuje budowę 17 szt. przyłączy gazu PE Ф 32x3,0) 

 



Nr projektu: Str./str.: 

W-396 51/ 

 

  

 

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

Inwestycje na terenie miasta Przemy śl - obszar MJ5  

 

Nazwa obszaru: MJ5 

Funkcja obszaru: budownictwo jednorodzinne 

Planowane inwestycje w okresie: 2007-2011 rok 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji: obszar nie przewidziany do podłączenia 

 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  budowa linii kablowych nn 2,5km   215000 zł. 

 

Dla tego terenu moŜna wykorzystać istniejące rezerwy w stacjach tr. nr 7(240kVA) nr 2 
Ostrów(150kVA), oraz nr 11Ostrów(150kVA). 

 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: Budowa przyłączy zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne i umowami 

przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji: Budowa 61 szt. przyłączy gazu od istniejącej sieci gazowej średniopręŜnej 

na wymienionym obszarze 

Koszty inwestycyjne: 122 000 zł 

(koszt inwestycji obejmuje budowę 61 szt. przyłączy gazu PE Ф 25x3,0) 

 



Nr projektu: Str./str.: 

W-396 52/ 

 

  

 

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

Inwestycje na terenie miasta Przemy śl - obszar PMJA  

 

Nazwa obszaru: PMJA 

Funkcja obszaru: budownictwo jednorodzinne 

Planowane inwestycje w okresie: 2007-2011 rok 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji: obszar nie przewidziany do podłączenia 

 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  budowa linii kablowych nn 0,6km   51600 zł. 

 

Dla tego terenu moŜna wykorzystać istniejące rezerwy w stacji tr. nr 46(1185kVA). 

 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: Budowa przyłączy zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne i umowami 

przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji: Budowa 25 szt. przyłączy gazu od istniejącej sieci gazowej średniopręŜnej 

na wymienionym obszarze 

Koszty inwestycyjne: 50 000 zł 

(koszt inwestycji obejmuje budowę 25 szt. przyłączy gazu PE Ф 25x3,0) 

 



Nr projektu: Str./str.: 

W-396 53/ 

 

  

 

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

Inwestycje na terenie miasta Przemy śl - obszar AMJ  

 

Nazwa obszaru: AMJ 

Funkcja obszaru: budownictwo jednorodzinne 

Planowane inwestycje w okresie: 2007-2011 rok 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji: obszar nie przewidziany do podłączenia  

 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  budowa linii kablowych nn 1,3km   111800 zł. 

 

Dla tego terenu moŜna wykorzystać istniejące rezerwy w stacjach tr. nr 39(90kVA) 
nr 4(230kVA), oraz projektowanej (530kVA). 

 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: Budowa przyłączy zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne i umowami 

przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji: Budowa 16 szt. przyłączy gazu od istniejącej sieci gazowej niskopręŜnej na 

wymienionym obszarze 

Koszty inwestycyjne: 32 000 zł 

(koszt inwestycji obejmuje budowę 16 szt. przyłączy gazu PE Ф32x3,0) 

 

 



Nr projektu: Str./str.: 

W-396 54/ 

 

  

 

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

Inwestycje na terenie miasta Przemy śl - obszar BMJ  

 

Nazwa obszaru: BMJ 

Funkcja obszaru: budownictwo jednorodzinne 

Planowane inwestycje w okresie: 2007-2011 rok 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji: obszar nie przewidziany do podłączenia  

 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  budowa linii kablowych SN 0.2km   27379 zł. 

  budowa jednej stacji transform. napowietrznej 14270 zł. 

  budowa linii kablowych nn 1,8km   154800 zł. 

Koszty inwestycyjne: 196 449 zł 

Dla tego terenu moŜna wykorzystać istniejące rezerwy w stacjach tr. nr 69(187kVA) 
nr 68(187kVA). 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: Budowa odcinka gazociągu oraz przyłączy zgodnie z Ustawą Prawo 

Energetyczne i umowami przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN 40 L=210 mb oraz 41 szt. 

przyłączy gazu 

Koszty inwestycyjne: 84 500 zł 

(koszt inwestycji obejmuje budowę gazociągu średniopręŜnego oraz budowę 41 szt. przyłączy 

gazu PE Ф 25x3,0)   

 



Nr projektu: Str./str.: 

W-396 55/ 

 

  

 

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

Inwestycje na terenie miasta Przemy śl - obszar U7  

 

Nazwa obszaru: U7 

Funkcja obszaru: usługi 

Planowane inwestycje w okresie: 2007-2011 rok 

System ciepłowniczy 

temat inwestycji: Budowa odcinka sieci oraz przyłącza zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne 

i umowami przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji: Budowa sieci ciepłowniczej2xDN 125 L=900 mb wraz z przyłączem 

Koszty inwestycyjne: 310 000 zł   

(koszt inwestycji obejmuje budowę sieci rozdzielczej wraz z przyłączem zasilającym) 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  budowa linii kablowych SN 0.2km   29379 zł. 

  budowa jednej stacji transform. wnętrzowej  87278 zł. 

  budowa linii kablowych nn 1,8km   154800 zł. 

Koszty inwestycyjne: 271 457 zł 

Dla tego terenu moŜna wykorzystać istniejące rezerwy w stacjach tr. nr 151(430kVA) 
nr 13(630kVA), oraz nr 79(230kVA). 

 

System gazowniczy 

temat inwestycji: Budowa odcinka gazociągu oraz przyłącza zgodnie z Ustawą Prawo 

Energetyczne i umowami przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji: Budowa gazociągu średniopręŜnego PE DN 75 L=900 mb wraz z 

przyłączem 

Koszty inwestycyjne: 168 000 zł   

(koszt inwestycji obejmuje budowę gazociągu wraz z przyłączem zasilającym) 



Nr projektu: Str./str.: 

W-396 56/ 

 

  

 

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

Inwestycje na terenie miasta Przemy śl – obszar MW1  

 

Nazwa obszaru: MW1 

Funkcja obszaru: budownictwo wielorodzinne 

Planowane inwestycje w okresie: 2007-2011 rok 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji: budowa przyłączy zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne i umowami 

przyłączeniowymi 

  budowa sieci 2xDN150, długość 100 m 

  budowa sieci 2xDN125, długość 150 m 

Koszty inwestycyjne: 123 000 zł 

   153 000 zł 

   koszt inwestycji nie obejmuje kosztów budowy przyłączy 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:   budowa linii kablowych nn 0,5km   43000 zł. 

 

Dla tego terenu moŜna wykorzystać istniejące rezerwy w stacjach tr. nr 136(230kVA) 
nr 138(230kVA), nr 139(230kVA). 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: obszar nie przewidziany do podłączenia 

 

 



Nr projektu: Str./str.: 

W-396 57/ 

 

  

 

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

Inwestycje na terenie miasta Przemy śl – obszar MW2  

 

Nazwa obszaru: MW2 

Funkcja obszaru: budownictwo wielorodzinne 

Planowane inwestycje w okresie: 2007-2011 rok 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji: obszar nie przewidziany do podłączenia 

 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  budowa linii kablowych nn 0,2 km   17200 zł. 

Koszty inwestycyjne: 441 645 zł 

Dla tego terenu moŜna wykorzystać istniejące rezerwy w stacjach tr. nr 28(380kVA) 
nr 29(430kVA), oraz nr 56(380kVA). 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: Budowa przyłączy gazu zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne i umowami 

przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji: Budowa 4 szt. przyłączy gazu od istniejącej sieci średniopręŜnej na 

wymienionym obszarze. 

Koszty inwestycyjne: 14 000 zł 

(koszt inwestycji obejmuje budowę 4 szt. przyłączy gazy PE Ф 40x3,7) 

 



Nr projektu: Str./str.: 

W-396 58/ 

 

  

 

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

Inwestycje na terenie miasta Przemy śl – obszar MJ6  

 

Nazwa obszaru: MJ6 

Funkcja obszaru: budownictwo jednorodzinne 

Planowane inwestycje w okresie: 2007-2011 rok 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji: obszar nie przewidziany do podłączenia 

 

 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  budowa linii napowietrznych SN 0.2km  10667 zł. 

  budowa linii kablowych SN 0.6km   88138 zł. 

  budowa jednej stacji transform. wnętrzowej  87278 zł. 

  budowa jednej stacji transform. napowietrznej 14270 zł. 

  budowa linii kablowych nn 2,2km   189200 zł. 

Koszty inwestycyjne: 432 223 zł 

Dla tego terenu moŜna wykorzystać istniejące rezerwy w stacjach tr. nr 16(90kVA) 
nr 164(175kVA), nr 155(150kVA) oraz nr 151(380kVA). 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: Budowa odcinka gazociągu oraz przyłączy zgodnie z Ustawą prawo 

energetyczne i umowami przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji: Budowa odcinka gazociągu średniopręŜnego DN 63, L=260 mb oraz 

237 szt. przyłączy gazu 

Koszty inwestycyjne: 186 000 zł 

(koszt inwestycji obejmuje budowę gazociągu oraz 237 szt. przyłączy PE Ф 25x3,0) 



Nr projektu: Str./str.: 

W-396 59/ 

 

  

 

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

Inwestycje na terenie miasta Przemy śl – obszar MJ11  

 

Nazwa obszaru: MJ11 

Funkcja obszaru: budownictwo jednorodzinne 

Planowane inwestycje w okresie: 2007-2011 rok 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji: budowa obszar nie przewidziany do podłączenia 

 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  budowa linii kablowych SN 3km   440694 zł. 

  budowa czterech stacji transform. wnętrzowych 349112 zł. 

  budowa linii kablowych nn 5km   430000 zł. 

Koszty inwestycyjne: 1219806 zł 

Dla tego terenu moŜna wykorzystać istniejące rezerwy w stacji tr. nr 35(75kVA). 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: Budowa odcinka gazociągu oraz przyłączy zgodnie z Ustawą Prawo 

Energetyczne i umowami przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji: Budowa odcinka gazociągu średniopręŜnego DN 63 L=460 mb oraz 284 szt. 

przyłączy gazu 

Koszty inwestycyjne: 210 000 zł 

(koszt inwestycji obejmuje budowę gazociągu oraz 284 szt. przyłączy PE Ф 25x3,0) 

 



Nr projektu: Str./str.: 

W-396 60/ 

 

  

 

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

Inwestycje na terenie miasta Przemy śl – obszar MJ12  

 

Nazwa obszaru: MJ12 

Funkcja obszaru: budownictwo jednorodzinne 

Planowane inwestycje w okresie: 2007-2011 rok 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji: obszar nie przewidziany do podłączenia 

 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  budowa linii kablowych nn 0,8km   68800 zł. 

 

 

Dla tego terenu moŜna wykorzystać istniejące rezerwy w stacji tr. nr 115(300kVA). 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: Budowa przyłączy zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne i umowami 

przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji: Budowa 20 szt. przyłączy gazu od istniejącej sieci gazowej średniopręŜnej 

na wymienionym obszarze 

Koszty inwestycyjne: 24 000 zł 

(koszt inwestycji obejmuje budowę 20 szt. przyłączy gazu PE Ф 25x3,0) 

 



Nr projektu: Str./str.: 

W-396 61/ 

 

  

 

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

Inwestycje na terenie miasta Przemy śl – obszar U8  

 

Nazwa obszaru: U8 

Funkcja obszaru: usługi 

Planowane inwestycje w okresie: 2007-2011 rok 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji: podłączenia będą objęte indywidualnym trybem rozpatrywania inwestycji 

 

 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  budowa linii kablowych SN 3km   440694 zł. 

  budowa trzech stacji transform. wnętrzowych 261834 zł. 

  budowa linii kablowych nn 6km   516000 zł. 

Koszty inwestycyjne: 1 218 528 zł 

Dla tego terenu moŜna wykorzystać istniejące rezerwy w stacjach tr. nr 1Prałkowce(90kVA) 
oraz nr115(200kVA). 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: Budowa przyłączy zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne i umowami 

przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji: Budowa przyłączy gazu od istniejącej sieci średniopręŜnej zasilających 

planowanych odbiorców na wymienionym obszarze 

Koszty inwestycyjne: 84 000 zł 

(koszt inwestycji obejmuje budowę przyłączy gazu zasilających planowanych odbiorców) 
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Inwestycje na terenie miasta Przemy śl – obszar P9  

 

Nazwa obszaru: P9 

Funkcja obszaru: przemysł 

Planowane inwestycje w okresie: 2007-2011 rok 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji: obszar nie przewidziany do podłączenia 

 

 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  budowa linii kablowych SN 3km   440694 zł. 

  budowa dwóch stacji transform. wnętrzowych 174556 zł. 

  budowa linii kablowych nn 4,5km   387000 zł. 

Koszty inwestycyjne: 1 002 250 zł 

Dla tego terenu moŜna wykorzystać istniejące rezerwy w stacjach tr. nr 77(150kVA) 
nr 125(230kVA), nr 46(1185kVA), nr 44(37kVA), oraz nr 175(240kVA). 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: Budowa przyłączy gazu zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne i 

umowami przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji: Budowa przyłączy gazu od istniejącej sieci średniopręŜnej zasilających 

planowanych odbiorców na wymienionym obszarze 

Koszty inwestycyjne: 58 600 zł 

(koszt inwestycji obejmuje budowę przyłączy gazu zasilających planowanych odbiorców) 



Nr projektu: Str./str.: 

W-396 63/ 

 

  

 

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

Inwestycje na terenie miasta Przemy śl – obszar MJ3  

 

Nazwa obszaru: MJ3 

Funkcja obszaru: budownictwo jednorodzinne 

Planowane inwestycje w okresie: po 2011 roku 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji: podłączenia będą objęte indywidualnym trybem rozpatrywania inwestycji 

 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  budowa linii nap. SN 1,3km    64004 zł. 

  budowa pięciu stacji transform. nap.   71350 zł. 

  budowa linii kablowych nn 6km   516000 zł. 

Koszty inwestycyjne: 651 354 zł 

Dla tego terenu moŜna wykorzystać istniejące rezerwy w stacjach tr. nr 117(150kVA), oraz 
nr 174(530kVA). 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: Budowa odcinka gazociągu oraz przyłączy zgodnie z Ustawą Prawo 

Energetyczne i umowami przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji: Budowa odcinka gazociągu średniopręŜnego DN 63 L=350 mb oraz 644 szt. 

przyłączy gazu 

Koszty inwestycyjne: 129 000 zł 

(koszt inwestycji obejmuje budowę gazociągu oraz 644 szt. przyłączy PE Ф25x3,0) 
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Inwestycje na terenie miasta Przemy śl – obszar U8  

 

Nazwa obszaru: U8 

Funkcja obszaru: usługi 

Planowane inwestycje w okresie: po 2011 roku 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji: podłączenia będą objęte indywidualnym trybem rozpatrywania inwestycji 

 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  budowa linii kablowych SN 3km   440694 zł. 

  budowa trzech stacji transform. wnętrzowych 261834 zł. 

  budowa linii kablowych nn 6km   516000 zł. 

Koszty inwestycyjne: 1 218 528 zł 

Dla tego terenu moŜna wykorzystać istniejące rezerwy w stacjach tr. nr 1 Prałkowce(90kVA), 
oraz nr 115(200kVA). 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: Budowa przyłączy gazu zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne i 

umowami przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji: Budowa przyłączy gazu od istniejącej sieci średniopręŜnej zasilających 

planowanych odbiorców na wymienionym obszarze 

Koszty inwestycyjne: 83 000 zł 

(koszt inwestycji obejmuje budowę przyłączy gazu zasilających planowanych odbiorców) 
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Inwestycje na terenie miasta Przemy śl – obszar P9  

 

Nazwa obszaru: P9 

Funkcja obszaru: przemysł 

Planowane inwestycje w okresie: po 2011 roku 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji: obszar nie przewidziany do podłączenia 

 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  budowa linii kablowych SN 4km   587592 zł. 

  budowa sześciu stacji transform. wnętrzowych 523668 zł. 

  budowa linii kablowych nn 1,4km   120400 zł. 

 

Koszty inwestycyjne: 1 231 660 zł 

 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: Budowa przyłączy gazu zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne i 

umowami przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji: Budowa przyłączy gazu od istniejącej sieci średniopręŜnej planowanych 

odbiorców na wymienionym obszarze 

Koszty inwestycyjne: 117 000 zł 

(koszt inwestycji obejmuje budowę przyłączy gazu zasilających planowanych odbiorców) 
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Inwestycje na terenie miasta Przemy śl – obszar MJ3_A  

 

Nazwa obszaru: MJ3_A 

Funkcja obszaru: budownictwo jednorodzinne 

Planowane inwestycje w okresie: po 2011 roku 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji: obszar nie przewidziany do podłączenia 

 

 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  budowa linii kablowych SN 0,8km   117518 zł. 

  budowa jednej stacji transform. wnętrzowej  87278 zł. 

  budowa linii kablowych nn 1,4km   120400 zł. 

 

Koszty inwestycyjne: 325 196 zł 

 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: Budowa przyłączy gazu zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne i 

umowami przyłączeniowymi 

Zakres inwestycji: Budowa 29 szt. przyłączy gazu od istniejącej sieci średniopręŜnej na 

wymienionym obszarze 

Koszty inwestycyjne: 58 000 zł 

(koszt inwestycji obejmuje budowę 29 szt. przyłączy gazu PE Ф 25x 3,0) 
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Inwestycje na terenie miasta Przemy śl – obszar P10  

 

Nazwa obszaru: P10 

Funkcja obszaru: przemysł 

Planowane inwestycje w okresie: po 2011 roku 

 

System ciepłowniczy 

Zakres inwestycji: obszar nie przewidziany do podłączenia 

 

 

System elektroenergetyczny 

Zakres inwestycji:  budowa linii nap. WN 10km    3000000 zł. 

  budowa jednej stacji 110/15kV   4400000 zł. 

   

Koszty inwestycyjne: 7 400 000 zł 

 

 

System gazowniczy 

Temat inwestycji: Budowa gazociągu zasilającego wymieniony obszar zgodnie z Ustawą 

Prawo Energetyczne 

Zakres inwestycji: Budowa odcinka gazociągu zasilającego DN 225 L-1450 mb, z 

uwzględnieniem przekroczenia rzeki Wiar 

Koszty inwestycyjne 246 000 zł 

(koszt inwestycji nie obejmuje kosztów budowy przyłączy) 
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6 FINANSOWANIE PROPONOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE 

UZBROJENIA ENERGETYCZNEGO 

 

Najbardziej efektywnym sposobem uzbrajania terenów rozwojowych, jest podział 

zadań pomiędzy miasto, które uzbraja tereny rozwoju w drogi dojazdowe, sieć 

wodociągową i kanalizacyjną, a przedsiębiorstwa energetyczne które zabezpieczają 

zaopatrzenie w prąd elektryczny, ciepło i/lub gaz. 

Finansowanie uzbrojenia w sieci energetyczne powinno być zabezpieczone przez 

przedsiębiorstwa energetyczne. 

Realizacja rozwiązań inwestycyjnych, nastąpi w wyniku ujęcia ich w planach rozwoju 

przedsiębiorstw energetycznych lub zgodnie z ust. 5 i 6 art. 20 prawa energetycznego. 

Art.20 ust.5. W celu realizacji planu, o którym mowa w ust.3, gmina moŜe zawierać 

umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi. 

Art.20. ust.6.  W przypadku, gdy nie jest moŜliwa realizacja planu na podstawie umów, 

rada gminy dla zapewnienia zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe moŜe wskazać w drodze uchwały tę część planu, z którą prowadzone 

na obszarze gminy działania muszą być zgodne. 

 

Źródła finansowania inwestycji związanych z zaopatrzeniem w ciepło 

Zgodnie z project finance podstawą kapitału inwestycyjnego będą środki pozyskane ze 

źródeł preferencyjnych, takich jak: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Bank Ochrony Środowiska, itp (ponad 

67%). Dane źródłowe sugerują udział środków pozyskanych z kredytów 

preferencyjnych na poziomie 25-50%. Uzyskanie preferencyjnych kredytów związane 

jest ze ścisłym wypełnieniem warunków narzuconych przez jednostki kredytujące. 

Warunki te określone są we wnioskach o udzielenie kredytu. 

 Jednym z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych jest kredyt na realizowanie 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych, który moŜna uzyskać przeprowadzając 
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szczegółowy audyt energetyczny obiektów. Kredyt ten charakteryzuje się moŜliwością 

pozyskania przez duŜą grupę podmiotów gospodarczych oraz jednostki samorządu 

terytorialnego premii termomodernizacyjnej. 

Ankietyzacja przeprowadzona na potrzeby „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia miasta i 

gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Przemyśl” ujawniła, Ŝe 

termomodernizację przeprowadzono w niewielkiej części substancji mieszkaniowej. 

Stanowi to bazę prognozy zwiększenia procesu termomodernzacji i objęcia nią nawet 

70% wszystkich zasobów mieszkaniowych. 

 

Pozostałe źródła finansowania przedsięwzięć związanych z pokryciem potrzeb 

cieplnych z miejskiego systemu ciepłowniczego mogą stanowić: 

− nakłady pochodzące z opłaty przyłączeniowej związane z rozbudową systemu 

ciepłowniczego i z likwidacją niskiej emisji (2% kwoty przewidzianej na realizację 

inwestycji), 

− środki własne MPECSp. z o.o. (27% kwoty przewidzianej na realizację 

inwestycji), 

− kredyty komercyjne pozyskane przez MPEC Sp. z  o. o. i/lub przez Miasto (4% 

nakładów). 

 

Źródła kosztów inwestycyjnych

27%

67%

2% 4%

Fundusze własne

Źródła preferencyjne

Opłata przyłączeniowa

Kredyt komercyjny
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Płynną jest granica pomiędzy środkami uzyskanymi z opłaty przyłączeniowej oraz z 

środków własnych MPEC Sp. z o.o. Fakt ten wynika z zapisu Ustawy Prawo 

Energetyczne w zakresie ustalania wysokości opłaty przyłączeniowej.  

 

„Art. 7.4. 

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii 

elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła są obowiązane zapewnić realizację 

i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączeń podmiotów 

ubiegających się o przyłączenie, na warunkach określonych w przepisach, o których 

mowa w art. 9 i 46 oraz w załoŜeniach, o których mowa w art. 19. Za przyłączenie do 

sieci przewidzianej w załoŜeniach, o których mowa w art. 19, pobiera się opłatę 

określoną na podstawie ustalonych w taryfie stawek opłat za przyłączenie do sieci. 

Art. 7.5. 

Stawki opłat za przyłączenie do sieci (...) kalkuluje się na podstawia jednej czwartej 

średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków sieci słuŜących do 

przyłączenia podmiotów ubiegających się o przyłączenie, określonych w planie 

rozwoju, o którym mowa w art. 16.” 

 

Przy indywidualnych negocjacjach opłata moŜe być naliczana zgodnie z wolą stron 

i moŜe być niŜsza niŜ 25%. 

 

Znaczny udział kosztów własnych MPEC Sp. z o. o. moŜe zostać pokryty przez 

pozyskanego inwestora strategicznego lub w trybie finansowania inwestycji przez 

stronę trzecią – system ESCO.  

 

Umowy typu ESCO 
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Umowy ESCO (finansowanie przez trzecią stronę) nie są jeszcze zbyt popularne na 

polskim rynku ciepłowniczym. 

Są to umowy mające charakter porozumienia finansowego i mają one charakter 

indywidualny uzaleŜniony od postanowień konkretnej umowy. 

MoŜna jednak wyróŜnić kilka warunków, które powinna spełniać umowa typu ESCO: 

Przedsięwzięcie modernizacyjne (inwestycyjne) finansuje i realizuje nie właściciel 

(uŜytkownik) obiektu, ale firma ESCO 

Umowa zawarta jest na określony czas, przez który firma ESCO odzyskuje poniesione 

nakłady i realizuje swój zysk, zatrzymując część (lub całość) oszczędności uzyskanych 

w wyniku przeprowadzonych prac modernizacyjnych. 

Po zakończeniu umowy zainstalowane urządzenia stają się własnością uŜytkownika, 

który juŜ sam korzysta z efektów przeprowadzonej modernizacji. 

Podstawowe zalety umów ESCO  

Firma ESCO moŜe zająć się wszystkimi czynnościami związanymi z realizacją 

modernizacji (ocena techniczno-finansowa, projekty techniczne, finansowanie, 

pozwolenia na budowę oraz sposób, zakres i czas wprowadzania poszczególnych 

zmian modernizacyjnych), a tym samy uwalnia uŜytkownika od kłopotu związanego 

z procesem modernizacyjnym 

UŜytkownik najczęściej nie jest obciąŜany kosztami modernizacji i w zasadzie spłata 

kosztów modernizacji następuje z uzyskanych oszczędności 

Ryzyko techniczne, a w znacznym stopniu takŜe finansowe, bierze na siebie firma 

ESCO 

W przypadku prawidłowej oceny moŜliwych oszczędności (audyt energetyczny), 

a takŜe w wyniku właściwego sprecyzowania sposobu ich ustalenia (umowa ESCO), 

firma ESCO uzyskuje zakładany zysk 

 

Stosowane rozwiązania umów typu "ESCO" 
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"Kontraktowe zarządzanie energią" - umowy zawierana na czas 7 i więcej lat, z reguły 

oprócz samego procesu modernizacji firma ESCO zajmuje się eksploatacją systemu 

i ponosi koszty tej eksploatacji. 

− uŜytkownik moŜe uzyskać stałą bonifikatę w stosunku do ponoszonych 

poprzednio kosztów (np. 5%), lub moŜliwość wliczania w koszty amortyzacji 

majątku, mimo, Ŝe koszty związane z utrzymaniem tego majątku, koszty 

remontów i modernizacji przejmuje na siebie firma ESCO 

− wszystkie dodatkowe oszczędności pozostają w firmie ESCO, z których opłaca 

ona koszty finansowe i koszty eksploatacyjne 

− problemem spornym będzie rzetelność ustalenia dotychczasowych kosztów 

ponoszonych przez uŜytkownika i sposobu ich indeksacji (z reguły odnosi się to 

do cen paliwa, energii, wynagrodzenia itp.) 

− uŜytkownik zna z góry wielkość opłat, a wysokość rat miesięcznych za realizację 

umowy ESCO (w tym takŜe koszt dostawy energii cieplnej) ustalana jest np. raz 

w roku  

− "Najpierw spłata" - umowy zawierane na okres 3-8 lat i polegają na tym, Ŝe 

wszystkie oszczędności z tytułu przeprowadzonej modernizacji trafiają do firmy 

ESCO 

− uŜytkownik przed zakończeniem kontraktu nie ma moŜliwości uzyskania 

obniŜenia kosztów  

− przeprowadzone modernizacje muszą się zwrócić w czasie trwania umowy i 

zapewnić zysk firmie ESCO 

− po okresie trwania umowy wszystkie ulepszenia związane z remontem 

modernizacją lub inwestycją majątku ciepłowniczego przechodzą na własność 

uŜytkownika  

− "Podzielone oszczędności" - umowy zawierane na okres 5-10 lat i część 

oszczędności (np. 70%) pozostaje w firmie ESCO, a druga część (30%) trafia do 

uŜytkownika 
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− Umowa tego typu jest dość ryzykowna dla firmy ESCO z uwagi na: 

− oszczędności niŜsze od spodziewanych oznaczają niŜsze dochody, a nawet 

wystąpienia strat (koszty finansowe realizacji modernizacji obciąŜają firmę 

ESCO) 

− konieczność "udowadniania" uŜytkownikowi wysokości uzyskanych oszczędności 

co stanowi potencjalne źródło sporów 

− całe ryzyko inwestycyjne spada na firmę ESCO 

czas trwania umowy jest stosunkowo krótki (uŜytkownik po okresie umowy sam 

korzysta z modernizacji jego systemu). 

 

Oczywiście moŜliwe są kombinacje wymienionych typów umów. 

Przy właściwie opracowanym audycie energetycznym i wykazaniu moŜliwości 

uzyskania odpowiednich efektów ekologicznych i ekonomicznych, moŜna skorzystać 

z róŜnych form finansowania, jednak w tym przypadku wybór formy finansowania 

naleŜy do firmy ESCO.  

 

Pokrycie potrzeb cieplnych z systemu gazowniczego  

W rozdziale 5.2 niniejszego opracowania przedstawiono grupę inwestycji związanych 

z modernizacją i rozwojem systemu gazowniczego. Inwestycje w tym zakresie 

przewidziano na terenia miasta Przemyśl. 

Przewiduje się w latach 2004 – 2015 intensywną gazyfikację terenów miejskich. 

 

PGNiG finansuje inwestycje związane z rozwojem lub modernizacją sieci gazowej oraz 

stacji redukcyjnych w 100% ze źródeł własnych. 

Wyjątek stanowią inwestycje związane z budową przyłączy gazowych na potrzeby 

odbiorców. Odbiorcy uczestniczą w tej inwestycji do 25% nakładów inwestycyjnych na 

budowę przyłącza gazowego. Pozostałą część pokrywa ze środków własnych PGNiG. 
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Z racji tego, iŜ nowe podłączenia są zaleŜne od wielu czynników związanych 

z sytuacją gospodarczą kraju, nie podaje się wielkości nakładów inwestycyjnych na 

budowę przyłączy gazowych, lecz jedynie określa się źródła ich  finansowania.  
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7 ZASADNOŚĆ BUDOWY ELEKTROCIEPŁOWNI NA TERENIE MIASTA. 

 

Wstęp 

Przed przystąpieniem do analizy zasadności budowy nowego źródła ciepła naleŜy 

przypomnieć kilka wielkości wynikających z potrzeb energetycznych Miasta. I tak: 

 

− zapotrzebowanie na energię elektryczną przez Miasto (max)  ~48MWe 

− ogólne zapotrzebowanie na ciepło dla celów grzewczych  153MW 

− zapotrzebowanie na ciepło z systemu ciepłowniczego   73MW 

w tym na cwu     3,5MW 

 

Wielkości te naleŜy traktować jako kierunkowe do dalszej analizy, przyjmując jako 

punkt wyjścia zapotrzebowanie energii elektrycznej przez Miasto, oraz 

zapotrzebowanie na ciepło z systemu ciepłowniczego, z którym planowana 

elektrociepłownia będzie połączona magistralą przesyłową.  

 

Informacje podstawowe  

Towarzystwo Elektrowni Gazowych Sp. z o.o. z Warszawy jest inicjatorem budowy na 

terenie miasta Przemyśl Elektrociepłowni zasilanej gazem ziemnym pochodzącym z 

lokalnej kopalni gazu. Firma ta wykonała juŜ koncepcję wraz z analizą techniczno – 

ekonomiczną, która zostanie w niniejszym opracowaniu omówiona i poddana wnikliwej 

analizie. 

Zakłada się, iŜ planowana elektrociepłownia parowo - gazowa będzie się 

charakteryzowała następującymi parametrami: 

− zainstalowana moc elektryczna    62,7 MWe, 

− zainstalowana moc cieplna     50 MW 
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Projektowana elektrociepłownia zlokalizowana będzie w rejonie dzielnicy przemysłowej 

miasta, tj. przy ulicy Ofiar Katynia. NaleŜy podkreślić, iŜ warunki zabudowy pozwalają 

na tym terenie wznieść projektowany obiekt. Dokładna lokalizacja została pokazana na 

mapie dołączonej do opracowania. 

 

Źródło to będzie zasilane gazem ziemnym wysokometanowym pochodzącym 

z lokalnych źródeł gazu połoŜonych w okolicach Przemyśla. W przypadku spadku 

wydajności złóŜ poniŜej minimalnego, wymaganego przez elektrociepłownię poziomu 

poboru istnieje moŜliwość zasilania elektrociepłowni gazem ziemnym z gazociągów 

systemowych. 

Dostawy gazu ziemnego wysokometanowego będą odbywać się na podstawie 

umowy zawartej przez TEG z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA w 

Warszawie, Oddział Sanocki, Zakład Górnictwa, Nafty i Gazu NAFTAGAZ Sanok z 

siedzibą w Sanoku przy ul. Sienkiewicza 12. W umowie ustalono okres dostawy 

paliwa gazowego na czas nie krótszy niŜ 15 lat począwszy od 2003 roku, przy 

załoŜeniu pracy elektrociepłowni 8200 godzin rocznie zakłada się moŜliwość zuŜycia 

gazu ziemnego w wysokości ok.80 mln m3/rok i zapotrzebowaniu około 12-13 tys. 

m3/h. 

 

Parametry techniczne 

Blok ten będzie posiadać następujące parametry techniczne: 

- Moc elektryczna około 60 MW (łącznie dla turbiny gazowej i parowej); 

- Moc cieplna około 50 MW z moŜliwością produkcji pary technologicznej o mocy 

około 6 MW; 

- Wyprowadzenie energii elektrycznej o napięciu 6,3 kV dla odbiorców lokalnych, 15 

kV i 110 kV w celu przyłączenia do sieci systemowej. 
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Z wielu analizowanych bloków został wybrany blok oparty na turbinie gazowej 

produkcji ABB Stal GTX100. 

Składa się on z następujących elementów: 

1. turbina gazowa GTX 100; 

2. turbina parowa kondensacyjna z upustami; 

3. kocio1 odzysknicowy bez dopalania; 

4. człon ciepłowniczy; 

5, pole transformatorowe; 

Turbina gazowa GTX100 o mocy podstawowej 42 MW, przeznaczona jest do 

stosowania w obiegach prostych ze sprawnością 37%, obiegach kombinowanych, w 

standardowych układach 1 x 1 oraz 2 x 1 przy jednostkowym zuŜyciu ciepła netto 

około 6645 kJ/kWh lub obiegach skojarzonych. Nisko emisyjne palniki drugiej generacji 

o suchej technologii kontroli emisji (bez wtrysku wody) zapewniają na paliwie gazowym 

emisje tlenków azotu NOx i tlenku węgla CO rzędu 15 ppm przy zawartości 15% 02 w 

zakresie od pełnej mocy turbiny do obciąŜenia 50%. 

Podstawowe dane techniczne turbiny przedstawione zostały poniŜej: 

 

Dane techniczne turbiny GTX 100 w obiegu prostym: 

− Paliwo        Gaz ziemny wysokometanowy 

GZ 50 

− Moc przy obciąŜeniu podstawowym   42000 kW 

− Jednostkowe zuŜycie ciepła na bazie LHV  9720 kJ/kWh 

− Sprawność cieplna      37,0% (utrzymywana do 70% 

obciąŜenia znam.) 

− Stosunek ciśnień w spręŜarce    20: 1 

− Temperatura spalin na wylocie    5460C 

− Strumień wylotowy spalin     121 kg/sek 
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− Prędkość obrotowa turbiny     6600 obr/min 

− Prędkość obrotowa na wyjściu z przekładni  3000/3600 obr/min 

− NOx        15 ppm (przy 15% 02) 

− CO       15 ppm (przy 15% 02) 

 

Dane techniczne turbiny GTX100 w obiegu kombinowanym i skojarzonym: 

Moc turbiny gazowej      42000 kW 

Moc turbiny parowej      20700 WW 

Moc obiegu brutto       62700 kW 

Moc na potrzeby własne      700 kW 

Moc obiegu netto      62000 kW 

Jednostkowe zuŜycie ciepła netto LHV   6665 kJ/kWh 

Sprawność cieplna w obiegu kombinowanym  54,0% 

Moc na cele ciepłownicze     50000 kW 

Sprawność cieplna netto w układzie skojarzonym >80,0% 

 

Powierzchnia konieczna do postawienia bloku  1400 m2 
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Wyprowadzenie energii elektrycznej 

Zgodnie z pismem z dnia 18.02.2002 Zamojska Korporacja Energetyczne wydała 

następujące warunki przyłączeniowe dla projektowanej EC: 

Odpowiadając na wniosek z dnia 10.10.2001 r. na podstawie Ustawy z dnia 

10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348, z późniejszymi zmianami) i 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 957) 

wyraŜamy zgodę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, w roku 2004 -

"Elektrociepłowni Przemyśl" przy ul Ofiar Katynia 26 w Przemyślu, o mocy 

zainstalowanej w roku 2004 i w latach następnych w wysokości 62,7 MW oraz potrzeb 

własnych EC o mocy 4.0 MW 

1. Wyprowadzenie mocy z EC oraz dostawa mocy dla potrzeb własnych EC, będzie 

się odbywać liniami 110 kV Przemyśl Bakończyce i Przemyśl Przekopana, pracującymi 

w układzie pierścieniowym. 

Warunki przyłączenia zostały opracowane w oparciu o "Ekspertyzę wpływu 

przyłączanego bloku 62,7 MW EC Przemyśl na krajowy system elektroenergetyczny", 

wykonaną przez "Energoprojekt Kraków SA ", dostarczoną przez firmę "TEMAR" przy 

piśmie z dnia 21.O 1.2002 r. 

2. Dla wyprowadzenia mocy z EC oraz zasilenia potrzeb własnych EC naleŜy: 

a) Wybudować stację 110/SN 

- rozdzielnia 110 kV wyposaŜona w wyłączniki w polach liniowych i polu transf. 

stosownie do potrzeb współpracy EC z siecią 110 kV ZKE SA. W polach linii 110 kV 

przewidzieć typowy kontrolny pomiar energii elektrycznej. 

- stanowisko transf. 110/SN blokowego z transformatorem dobranym stosownie do 

potrzeb 

- rozdzielnia SN (6,3 kV) współpracująca z generatorem oraz zasilająca potrzeby 

własne elektrowni. 

b) Wybudować linię 110 kV dwutorową, o długości około 0,9 km z przewodami 

roboczymi o przekroju 240 mm~, stosując przewód odgromowy ze światłowodem (w 

związku z punktem 2d) 
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W celu wykonania połączenia z linią istniejącą, naleŜy w osi linii 110 kV Przemyśl 

Przekopana-Przemyśl Bakończyce (np. w przęśle 24-25), ustawić odpowiedni słup linii 

dwutorowej i na nim dokonać rozcięcia linii. Słup ten przygotować konstrukcyjnie do 

zmostkowania przewodów linii 110 kV, aby umoŜliwić przywrócenia obecnego układu 

pracy sieci w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Na projektowanej linii naleŜy 

zastosować izolację przeciwzabrudzeniową. 

c) Przystosować istniejący ciąg liniowy 110 kV, w relacji Przemyśl - Przemyśl 

Przekopana - Przemyśl Bakończyce - Przemyśl (około 33,8 km) oraz wprowadzenie do 

stacji Munina (około 2 km), do pracy przewodów w temperaturze +60°C. 

d) Na linii 110 kV w relacji Przemyśl -Przemyśl Przekopana - Przemyśl EC -Przemyśl 

Bakończyce - Przemyśl przewidzieć wymianę istniejącego przewodu odgromowego na 

przewód ze światłowodem. 

e) Telemechanikę stacji Przemyśl EC sprowadzić, za pomocą projektowanego 

światłowodu na linii 110 kV, do RDM Przemyśl, przez stację Przemyśl Przekopana 

(wykorzystanie istniejącego łącza w relacji Przemyśl Przekopana - RDM Przemyśl). 

f) Dla zachowania selektywności zabezpieczeń w stacjach istniejących, przewidzieć 

łącze pomiędzy stacjami Przemyśl - Przemyśl Bakończyce oraz Przemyśl - Przemyśl 

Przekopana (wykorzystanie światłowodu projektowanego zgodnie z punktem 2d). 

g) W projektowanej stacji Przemyśl EC przewidzieć sterownik obiektowy (RTU) czasu 

rzeczywistego dla potrzeb sterowań, pomiarów, sygnalizacji. 

h) Pola 110 kV w sąsiednich stacjach 110/SN tj. Przemyśl (2pola), Przemyśl 

Bakończyce (2 pola) i Przemyśl Przekopana (2 pola), przystosować w zakresie 

aparatury pierwotnej i zabezpieczeń do warunków współpracy z EC Przemyśl, t.j: 

- zainstalować wyłączniki przystosowane do współpracy z jednofazowym SPZ w stacji 

Przemyśl Bakończyce i Przemyśl Przekopana, w polach kierunek EC Przemyśl 

- wymienić zabezpieczenia w polach liniowych (w stacji Przemyśl dotyczyć będzie tylko 

pól Przemyśl Przekopana i Przemyśl Bakończyce). 

- dla potrzeb synchronizacji zainstalować przekładniki napięciowe w stacjach Przemyśl 

Przekopana i Przemyśl Bakończyce, w polach kierunek EC Przemyśl 
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Szczegółowy zakres prac uzgodni projektant na roboczo w ZKE SA. 

i) Dla zasilenia potrzeb własnych EC, o mocy 4,0 MW naleŜy wykorzystać 

projektowaną na terenie EC rozdzielnię 6,3 kV. W przypadku wyłączenia generatora 

potrzeby własne zasilane będą z sieci ZKE SA z wykorzystaniem urządzeń 

wybudowanych dla wyprowadzenia mocy z EC. 

3. Wykonać układy pomiarowo - rozliczeniowe: 

a) podstawowy na napięciu 110 kV transformatora blokowego EC  

b) rezerwowy na napięciu 6,3 kV transformatora blokowego EC.  

c) generatora na napięciu 6,3 kV 

d) potrzeb własnych EC na napięciu 6,3 kV 

 

4 Zainstalować układy pomiarowo - rozliczeniowe w miejscach określonych w punkcie 

3, składające się z: 

a) Przekładników prądowych i napięciowych 

b) Elektronicznych liczników czterokwadrantowych energii czynnej i biernej 

Układy pomiarowo - rozliczeniowe muszą posiadać układy synchronizacji czasu oraz 

układy realizujące zdalną transmisję pomiarów. 

Urządzenia pomiarowe naleŜy zainstalować w pomieszczeniu nastawni w EC 

 

5 NaleŜy zastosować przekładniki klasy 0,5 dobrane do obciąŜenia, listwę kontrolną 

w obwodach wtórnych pomiaru, kontrolę ciągłości obwodów napięciowych liczników 

Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do plombowania. 

 

6 Przesył mocy winien odbywać się przy współczynniku tg cp = 0,33.  

7 Parametry dostarczanej energii elektrycznej do sieci ZKE SA winny spełniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000 r. 

(Dz.U. Nr 85). 
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8 Odbiorca zakwalifikowany jest do Il grupy przyłączeniowej. 

 

9. Miejsce przyłączenia przyłącza do sieci stanowią zaciski przewodów na połączeniu 

linii istniejącej i linii projektowanej na słupie linii 110 kV dwutorowej, projektowanym w 

przęśle linii istniejącej (np. 24-25) Przemyśl Przekopana - Przemyśl Bakończyce. 

 

10. Miejsce rozgraniczenia własności oraz dostarczania energii elektrycznej stanowią 

zaciski przewodów na połączeniu linii istniejącej i linii projektowanej na słupie linii 110 

kV dwutorowej, projektowanym w przęśle linii istniejącej (np. 24-25) Przemyśl 

Przekopana Przemyśl Bakończyce. 

 

11 Dla ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym dla urządzeń WN i SN 

zastosować uziemianie, a dla urządzeń niskiego napięcia naleŜy zapewnić 

samoczynne wyłączenie w układzie sieci zasilającej TN. 

 

12 Obecny stan sieci zasilającej WN: 

a) Moc zwarciowa 1094 MVA w stacji Przemyśl 

− 919 MVA w stacji Przemyśl Przekopana  

− 853 MVA w stacji Przemyśl Bakończyce 

b) Prąd ziemnozwarciowy 3 faz.5740 A, w stacji Przemyśl 

− 4820 A w stacji Przemyśl Przekopana 

− 4477 A w stacji Przemyśl Bakończyce 

c) Prąd ziemnozwarciowy 1 faz. 4240 A, w stacji Przemyśl 

− 3408 A w stacji Przemyśl Przekopana 

− 31 I S A w stacji Przemyśl Bakończyce 
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d) Maksymalny czas, przez który mogą się utrzymywać warunki zakłóceniowe na 

linii110 kV Przemyśl - Przemyśl Przekopana - Przemyśl Bakończyee - Przemyśl to 

czastrzeciej strefy dla zabezpieczenia dległościowego w stacji Jarosław pole 

MuninaT3=2,5s. 

 

13 Realizacja warunków przyłączenia odbędzie się na podstawie umowy 

o przyłączenie, której projekt dostarczymy po opracowaniu dokumentacji technicznej 

i uzgodnieniu jej w ZKE SA. 

 

14 Koszty związane z realizacją warunków przyłączenia ponosi w całości podmiot 

przyłączany do sieci. 

 

15 Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nastąpi po zrealizowaniu warunków 

przyłączenia i zawarciu umowy zakupu - sprzedaŜy energii elektrycznej. 

 

16 Na zakres prac wynikających z warunków przyłączenia naleŜy opracować projekt 

budowlany - wykonawczy i uzyskać pozwolenie na budowę, zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi 

zmianami). Projekt podlega sprawdzeniu w ZKE SA. 

 

17 WaŜność warunków przyłączenia ustala się do dnia 07.02.2004 r.  

18 NaleŜy opracować instrukcję ruchu eksploatacji posiadanych urządzeń, instalacji 

i sieci, z uwzględnieniem warunków określonych w instrukcji opracowanej dla sieci 

(ZKE SA), do której te podmioty są przyłączone. Instrukcja podlega uzgodnieniu z 

operatorem systemu rozdzielczego tj. ZKE SA. 

 

19 Inne ustalenia w zakresie współpracy, dotyczące urządzeń pozostających na 

majątku odbiorcy a słuŜących do wyprowadzenia mocy z EC Przemyśl (rozdzielnia 110 
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kV oraz linia110 kV), będą  rzedmiotem odrębnych, szczegółowych, uzgodnień 

pomiędzy zainteresowanymi stronami 

 

20 Informacje dodatkowe dotyczące stanu istniejącego urządzeń przewidzianych do 

współpracy z EC, uzyska projektant na roboczo w ZKE SA. 

 

21 Propozycję rozwiązań technicznych projektowanych urządzeń, objętych warunkami 

przyłączenia, uzgodni projektant na roboczo w ZKE S.A. 

 

Podane wyŜej warunki muszą zostać spełnione przez inwestora. 

 

Wyprowadzenie ciepła 

 

W związku z koniecznością wyprowadzenia ciepła na poziomie 50MW naleŜy 

poszukiwać duŜych odbiorców ciepła, jakimi w realiach Miasta są: 

− Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu sp. z o.o., 

− Zakład Płyt Pilśniowych S.A. w Przemyślu. 

Dostawa do wyŜej wymienionych odbiorców w kaŜdym przypadku ma swoje zalety jak 

równieŜ wady, dlatego teŜ wydaje się, Ŝe układem najbardziej korzystnym jest dostawa 

ciepła do obydwu odbiorców. W dalszej części zostały omówione zagadnienia 

związane z dostawą ciepła do MPEC-u i ZPP. 
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Dostawa ciepła do MPEC-u 

Analizując moŜliwość zasilania ciepłem wyprodukowanym w skojarzeniu 

a pochodzącym z planowanej EC w pierwszej kolejności naleŜ zastanowić się nad 

poziomem mocy cieplnej, którą moŜne będzie przesłać do systemu jak równieŜ 

zoptymalizować charakter pracy źródła skojarzonego z istniejącą ciepłownią „Zasanie”. 

Dla określenia moŜliwej do przesłania mocy cieplnej przeanalizowano uwarunkowania 

sieciowe, które wskazują, Ŝe miejscem najbardziej korzystnym ze względu na średnicę 

rurociągów oraz odległość od planowanej EC jest komora K6/B. Wielkością 

ograniczającą projektowaną sieć jest średnica istniejącej magistrali, stąd do dalszej 

analizy przyjęto rurociąg 2xDN 300, którego moŜliwości przesyłowe wynoszą około 

33MW (uzaleŜnione jest to od przyjętej prędkości przepływu wody sieciowej). Wielkość 

ta stanowi około 45% mocy zamówionej w MPEC-u. Długość projektowanej sieci 

ciepłowniczej została wstępnie oszacowana na około 5km, natomiast jej szczegółowy 

przebieg powinien zostać określony w projekcie podstawowym przedstawionym przez 

inwestora i uzgodniony z Urzędem Miasta. 

NaleŜy w tym miejscu podkreślić, iŜ inwestycja ta praktycznie wyeliminuje istniejący 

problem przygotowania ciepłej wody uŜytkowej w ciepłowni „Zasanie”, która 

dotychczas jest produkowana z wykorzystaniem kotła WR 25 o mocy około 28MW 

(obciąŜenie kotła jest w tym przypadku minimalne tj. około12%). Ponadto nie będzie 

konieczne przeprowadzenie remontów dwóch z czterech kotłów WR25 (jak to zostało 

zasygnalizowane w ZałoŜeniach).  

Czynnikiem warunkującym odbiór ciepła przez MPEC jest jego cena (loco komora 

K6/B), która powinna być niŜsza od ceny ciepła produkowanego przez ciepłownię 

„Zasanie”. 
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Dostawa ciepła do Zakładu Płyt Pilśniowych 

NaleŜy dąŜyć do porozumienia z Zakładami Płyt Pilśniowych, którego efektem będzie 

podpisanie umowy o dostawie ciepła technologicznego przez EC do ZPP. Wydaje się, 

iŜ korzyści z podpisania takiej umowy będą następujące: 

− Zakład Płyt Pilśniowych zyska dostęp do relatywnie taniej energii tak elektrycznej 

jak i co waŜniejsze cieplnej, 

− Planowana EC poprawi sprawność pracy, 

− Zostanie ograniczona a w dalszej kolejności zlikwidowana ciepłownia prz ZPP co 

przyczyni się do poprawy stanu powietrza w Mieście. 

 

Nakłady inwestycyjne 

Wykonane analizy techniczno ekonomiczne pozwoliły na wstępne określenie wielkości 

nakładów inwestycyjnych, które oszacowano na około 41 mln. USD. Kwota ta ujmuje 

następujące elementy: 

− blok parowo gazowy, 

− chłodnie, 

− rurociąg łączący źródło z systemem ciepłowniczym, 

− rurociąg łączący źródło z ZPP, 

− koszty wynikające z warunków przyłączeniowych wydanych przez Zamojską 

Korporację Energetyczną, 

− koszty wynikające z przyłączenia gazu. 

 

Zakłada się Ŝe cykl inwestycyjny bloku wyniesie dwa lata, a nakłady inwestycyjne będą 

rozłoŜone w sposób następujący: 

− 40% w pierwszym roku budowy, 
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− 60% w drugim roku budowy. 

Struktura finansowania nakładów rzeczowych. 

− Udział własny    20% 

− Kredyt bankowy PLN   80%. 

 

Korzyści dla Miasta wynikające planowanej EC 

1. Poprawa bezpieczeństwa dostawy ciepła do systemu ciepłowniczego. 

2. Ciepło produkowane w planowanej EC będzie ciepłem ekologicznym. 

3. Produkcja ciepła w skojarzeniu pozwoli na optymalizację ceny, co zapewni 

odbiorcom dostęp do relatywnie taniego nośnika ciepła. 

4. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w części prawobrzeŜnej miasta, pozwoli na 

pozyskanie nowych odbiorców, co spowoduje redukcję emisji zanieczyszczeń. 

5. Modernizacja sieci elektroenergetycznej, która poprawi bezpieczeństwo i 

jakość zasilania Miasta. 

6. Dostęp ZKE do tańszej energii elektrycznej. 

7. MoŜliwość zatrudnienia podczas budowy elektrociepłowni lokalnych firm 

przez okres dwóch lat. 

8. Nowe miejsca pracy dla około 40 osób. 

9. Po realizacji inwestycji EC będzie odprowadzała podatki do budŜetu Miasta. 

10. Produkcja energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu jest zgodna z zapisami 

„Prawa energetycznego”. 

 

Wniosek 

Po gruntownej analizie moŜliwości i zasadności budowy Elektrociepłowni na terenie 

miasta Przemyśl naleŜy stwierdzić, iŜ doprowadzenie do realizacji omawianej 

inwestycji korzystnie wpłynie na rozwój rynku energetycznego w Mieście. W związku z 
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tym zgodnie z zapisami „Prawa energetycznego” art.18 pkt 1 gmina powinna włączyć 

się w realizację budowy EC w zakresie planowanie i organizacji inwestycji. 



Nr projektu: Str./str.: 

W-396 89/ 

 

  

 

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

8 HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI 

Rodzaj zadania inwestycyjnego Okres 

czasu 
Nazwa 

obszaru 
System ciepłowniczy 

System 

elektroenergetyczny 
System gazowniczy 

MJ4_A 

obszar nie przewidziany do 
podłączenia 

Budowa przyłączy 
zgodnie z Ustawą Prawo 
Energetyczne i umowami 
przyłączeniowymi 

Budowa 12 szt. przyłączy 
gazu od istniejącej sieci 
średniopręŜnej 

MJ4_B 

obszar nie przewidziany do 
podłączenia 

Budowa przyłączy 
zgodnie z Ustawą Prawo 
Energetyczne i umowami 
przyłączeniowymi 

Budowa 7 szt. przyłączy 
gazu od istniejącej sieci 
średniopręŜnej 

MJ4_C 

obszar nie przewidziany do 
podłączenia 

Wymiana transformatora 
w stacji transformatorowej 
SN/nN oraz budowa 
przyłączy 

Budowa 33 szt. przyłączy 
gazu od istniejącej sieci 
średniopręŜnej 

MJ2 

obszar nie przewidziany do 
podłączenia 

Budowa stacji transformat. 
SN/nN wraz z 
podłączeniem do sieci, 
budowa przyłączy 

Budowa gazociągu 
niskopręŜnego PE DN110, 
L=150 m oraz 47 szt. 
przyłączy 

AMJ 

obszar nie przewidziany do 
podłączenia 

Budowa przyłączy 
zgodnie z Ustawą Prawo 
Energetyczne i umowami 
przyłączeniowymi 

Budowa 21 szt. przyłączy 
gazu od istniejącej sieci 
niskopręŜnej 

MJ6_A 

podłączenia będą objęte 
indywidualnym trybem 
rozpatrywania inwestycji 

Wymiana transformatora 
w stacji transformatorowej 
SN/nN oraz budowa 
przyłączy 

Budowa 37 szt. przyłączy 
gazu od istniejącej sieci 
średniopręŜnej 

La
ta

 2
00

4 
- 2

00
6

 

BMJ 

obszar nie przewidziany do 
podłączenia 

Budowa przyłączy 
zgodnie z Ustawą Prawo 
Energetyczne i umowami 
przyłączeniowymi 

Budowa 21 szt. przyłączy 
gazu od istniejącej sieci 
niskopręŜnej 

MJ4 
obszar nie przewidziany do 
podłączenia 

Budowa 3 stacji 
transformat. SN/nN wraz z 
podłączeniem do sieci, 
budowa przyłączy  

Budowa 161 szt. 
przyłączy gazu od 
istniejącej sieci 
średniopręŜnej 

La
ta

 2
00

7-
20

11
 

MJ2 

obszar nie przewidziany do 
podłączenia 

Budowa stacji transformat. 
SN/nN wraz z 
podłączeniem do sieci, 
budowa przyłączy 

Budowa gazociągu 
niskopręŜnego PE DN110, 
L=200 m oraz 65 szt. 
przyłączy 
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Rodzaj zadania inwestycyjnego Okres 

czasu 
Nazwa 

obszaru 
System ciepłowniczy 

System 

elektroenergetyczny 
System gazowniczy 

MJ3_A 

obszar nie przewidziany do 
podłączenia 

Budowa stacji transformat. 
SN/nN wraz z 
podłączeniem do sieci, 
budowa przyłączy 

Budowa 17 szt. przyłączy 
gazu od istniejącej sieci 
niskopręŜnej 

MJ5 

obszar nie przewidziany do 
podłączenia 

Budowa stacji transformat. 
SN/nN wraz z 
podłączeniem do sieci, 
budowa przyłączy 

Budowa 61 szt. przyłączy 
gazu od istniejącej sieci 
średniopręŜnej 

PMJA 

obszar nie przewidziany do 
podłączenia 

Wymiana transformatora 
w stacji transformat. 
SN/nN, budowa przyłączy 

Budowa 25 szt. przyłączy 
gazu od istniejącej sieci 
średniopręŜnej 

AMJ 

obszar nie przewidziany do 
podłączenia 

Budowa przyłączy 
zgodnie z Ustawą Prawo 
Energetyczne i umowami 
przyłączeniowymi 

Budowa 16 szt. przyłączy 
gazu od istniejącej sieci 
niskopręŜnej 

BMJ 

obszar nie przewidziany do 
podłączenia 

Budowa stacji transformat. 
SN/nN wraz z 
podłączeniem do sieci, 
budowa przyłączy 

Budowa gazociągu 
średniego ciśnienia PE 
DN40, L=210 m oraz 41 
szt. przyłączy 

U7 

Budowa sieci ciepłowniczej 
2xDN 125 L=900 mb wraz z 
przyłączem 

Budowa 4 stacji 
transformat. SN/nN wraz z 
podłączeniem do sieci, 
budowa przyłączy 

Budowa gazociągu 
średniego ciśnienia PE 
DN75, L=900 m  

MW1 

Budowa sieci ciepłowniczej 

- 2xDN150, długość 100 m 

-2xDN125, długość 150 m 

 

Wymiana transformatora 
w stacji transformat. 
SN/nN, budowa przyłączy 

obszar nie przewidziany 
do podłączenia 

MW2 

obszar nie przewidziany do 
podłączenia 

Budowa przyłączy 
zgodnie z Ustawą Prawo 
Energetyczne i umowami 
przyłączeniowymi 

Budowa 4 szt. przyłączy 
gazu od istniejącej sieci 
średniopręŜnej 

MJ6 

obszar nie przewidziany do 
podłączenia 

Budowa 3 stacji 
transformat. SN/nN wraz z 
podłączeniem do sieci, 
budowa przyłączy 

Budowa gazociągu 
średniego ciśnienia PE 
DN63, L=260 m oraz 237 
szt. przyłączy 
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Rodzaj zadania inwestycyjnego Okres 

czasu 
Nazwa 

obszaru 
System ciepłowniczy 

System 

elektroenergetyczny 
System gazowniczy 

MJ11 

obszar nie przewidziany do 
podłączenia 

Budowa 4 stacji 
transformat. SN/nN wraz z 
podłączeniem do sieci, 
budowa przyłączy 

Budowa gazociągu 
średniego ciśnienia PE 
DN63, L=460 m oraz 
284szt. przyłączy 

MJ12 

obszar nie przewidziany do 
podłączenia 

Budowa 4 stacji 
transformat. SN/nN wraz z 
podłączeniem do sieci, 
budowa przyłączy 

Budowa 20 szt. przyłączy 
gazu od istniejącej sieci 
średniopręŜnej 

U8 

podłączenia będą objęte 
indywidualnym trybem 
rozpatrywania inwestycji 

Budowa 6 stacji 
transformat. SN/nN wraz z 
podłączeniem do sieci, 
budowa przyłączy 

Budowa przyłączy gazu 
od istniejącej sieci 
średniopręŜnej 

P9 

obszar nie przewidziany do 
podłączenia 

Budowa 6 stacji 
transformat. SN/nN wraz z 
podłączeniem do sieci, 
budowa przyłączy 

Budowa przyłączy gazu 
od istniejącej sieci 
średniopręŜnej  

MJ3 
podłączenia będą objęte 
indywidualnym trybem 
rozpatrywania inwestycji 

Budowa 7 stacji 
transformat. SN/nN wraz z 
podłączeniem do sieci, 
budowa przyłączy 

Budowa gazociągu 
średniego ciśnienia PE 
DN63, L=350 m oraz 
644szt. przyłączy 

U8 

podłączenia będą objęte 
indywidualnym trybem 
rozpatrywania inwestycji 

Budowa 6 stacji 
transformat. SN/nN wraz z 
podłączeniem do sieci, 
budowa przyłączy 

Budowa przyłączy gazu 
od istniejącej sieci 
średniopręŜnej 

P9 

obszar nie przewidziany do 
podłączenia 

Budowa 8 stacji 
transformat. SN/nN wraz z 
podłączeniem do sieci, 
budowa przyłączy 

Budowa przyłączy gazu 
od istniejącej sieci 
średniopręŜnej 

MJ3_A 

obszar nie przewidziany do 
podłączenia 

Budowa 1 stacji 
transformat. SN/nN wraz z 
podłączeniem do sieci, 
budowa przyłączy 

Budowa 29 szt. przyłączy 
gazu od istniejącej sieci 
średniopręŜnej 

po
 2

01
1 

ro
ku

 

P10 

obszar nie przewidziany do 
podłączenia 

Budowa 10 stacji 
transformat. SN/nN wraz z 
podłączeniem do sieci, 
budowa przyłączy 

Budowa gazociągu 
średniego ciśnienia  
DN225, L=1450 m  z 
uwzględnieniem 
przekroczenia rzeki Wiar 

 

 


