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1. Wstęp 

1.1 Podstawa opracowania dokumentu 

Podstawą formalną opracowania "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia" jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Fundacją na 

rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach. 

 

Niniejsze opracowanie zawiera zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne oraz ww. umową: 

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

gazowe; 

 przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych; 

 możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem 

energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła 

użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji 

przemysłowych; 

 możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 

2011 r. o efektywności energetycznej; 

 zakres współpracy z sąsiednimi gminami. 

 

Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami  

i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja wydana jest w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony 

w umowie. 

 

1.2 Charakterystyka Gminy Miasta Radomia 

1.2.1 Lokalizacja 

Gmina Miasta Radomia jest miastem na prawach powiatu, położonym w centralno-wschodniej Polsce, 

w południowej części województwa mazowieckiego. Miasto graniczy od północny z gminą Jedlińsk i gminą 

Jastrzębia, od wschodu z gminą Pionki, gminą Jedlnia-Letnisko, gminą Gózd oraz gminą Skaryszew, od południa 

z gminą Kowala, od zachodu z gminą Wolanów oraz gminą Zakrzew. 

Gmina Miasta Radomia jest jednym z największych miast pod względem powierzchni w województwie 

mazowieckim, liczącym 111,8 km
2
, natomiast liczba mieszkańców Gminy Miasta Radomia wynosi 216 159 

(GUS, 2015 r.). 
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Rysunek 1-1 Lokalizacja Gminy Miasta Radomia na tle powiatu radomskiego 

źródło: www.gminy.pl 
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Rysunek 1-2 Mapa komunikacyjna Gminy Miasta Radomia 

źródło: www.google.pl 

 

Miasto posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć dróg, przez co ułatwiony jest dostęp do ważniejszych sieci 

komunikacyjnych w regionie. Przez Gminę Miasta Radomia przebiegają: 

 droga krajowa nr 7 (relacji Żukowo – Chyżne), 

 droga krajowa nr 9 (relacji Radom – Rzeszów), 

 droga krajowa nr 12 (relacji Łęknica – Berdyszcze), 

 droga wojewódzka nr 737 (relacji Radom – Aleksandrówka), 

 droga wojewódzka nr 740 (relacji Radom – Potworów), 

 droga wojewódzka nr 744 (relacji Radom – Starachowice). 

 

Gmina Miasta Radomia ma również dobrze rozwiniętą sieć kolejową. W mieście znajdują się trzy stacje: 

 Radom, 

 Radom Potkanów, 

 Radom Wschodni. 

 

Przez stacje przebiegają trzy linie kolejowe: 

 Linia nr 8 (Warszawa Zachodnia – Kraków Główny), 

 Linia nr 22 (Tomaszów Mazowiecki – Radom), 

 Linia nr 26 (Łuków – Radom). 
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Na terenie miasta funkcjonuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna (TSSE). W podstrefie Radom 

funkcjonują 23 firmy, reprezentujące różne branże. W poniższej tabeli zestawiono firmy działające na terenie 

TSSE wraz z określeniem profilu ich działalności. 

 

Tabela 1-1 Firmy działające na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Radom 

Lp. Nazwa firmy Obszar działalności 

1 "TAPPARELLA" Małgorzata Karpińska producent żaluzji 

2 
P.W. "Radir" I. Czajkowski, I. Górka 

Sp. z o. o. 
wyroby włókiennicze 

3 ALMECH s. c. Alina i Stanisław Jasik  produkcja sprężyn  

4 TOHO POLAND Sp. z o. o. wyroby metalowe, elementy łożysk 

5 Hart Met Sp. z o. o. 
producent wyrobów metalowych, obróbka 

metali 

6 ALTHA POWDER METALLURGY Sp. z o. o. obróbka metali, wyroby metalowe  

7 TREND GLASS Sp. z o .o. producent szkła gospodarczego  

8 ZBYSZKO COMPANY Sp. z o. o. 
produkcja napojów, soków owocowych 

i warzywnych 

9 MEDICOFARMA Sp. z o. o. 
producent leków i preparatów 

farmaceutycznych  

10 Techmatik S. A.  

producent kostki brukowej oraz galanterii 

betonowej dla budownictwa, producent 

maszyn do w/w produkcji  

11 ROHRBOGEN Sp. z o. o. produkcja kolanek z rur stalowych 

12 STALGAST RADOM Sp. z o. o. 
producent kompleksowych zestawów 

kuchennych dla restauracji 

13 Aplisens S.A. 
producent aparatury kontrolno - pomiarowej, 

ciśnienie, temperatura, głębokość  

14 Tenea Sp. z o.o. 
producent elektrowni wiatrowych i baterii 

fotowoltaicznych  

15 Ryszard Klepacz P.P.H.U "Redar" producent tekstyliów dla dzieci  

16 
Fabryka Broni "Łucznik" - Radom 

Sp. z o. o. 
producent amunicji i broni. 

17 Roboplast Sp. z o. o. 
producent opakowań z tworzyw sztucznych 

dla przemysłu spożywczego. 

18 KAMEL STEEL s. c. konstrukcje metalowe 

19 Fifor Polska Sp. z o. o. producent suchych przekąsek 

20 Global Cosmed S. A. producent wyrobów kosmetycznych 

21 Precision Machine Parts Poland Sp. z o. o. producent wyrobów z tworzyw sztucznych 

22 PPUH SUPRON 3 Sp. z o. o. producent elementów ppoż. 

23 Gabec s. c. P. J. Kotowscy producent elementów metalowych 

Źródło: www.tsse.apr.pl 
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Gmina Miasta Radomia jest również jednym z 302 członków Związku Miast Polskich (ZMP). 

 

1.2.2 Warunki naturalne 

Teren miasta położony jest w rejonie o wpływach klimatu kontynentalnego. Średnia roczna temperatura 

powietrza wynosi od 7,5 do 8,0 °C. Czas trwania pokrywy śnieżnej na wzniesieniach dochodzi do 75 dni. 

Na omawianym obszarze występuje od 110 do 125 dni z przymrozkami. Średnia roczna temperatura powietrza 

najzimniejszego miesiąca stycznia osiąga -2,4 °C, a najcieplejszego – lipca wynosi 17,4 °C. Okres wegetacyjny 

trwa około 200 dni. 

Teren miasta, zgodnie z podziałem Polski na regiony klimatyczne zaproponowanym przez A. Wosia 

(1995), znajduje się w regionie XXI – Wschodniomałopolskim. Występuje tutaj stosunkowo mała liczba dni 

z pogodą umiarkowanie ciepłą, których średnio w roku jest 122. Wśród nich 64 cechuje brak opadu, a około 58 

jest deszczowych. Wśród dni ciepłych w regionie mało jest z dużym zachmurzeniem - mniej niż 40 w roku. 

Natomiast stosunkowo liczniej pojawiają się dni z pogodą przymrozkową umiarkowanie zimną z opadem (jest 

ich w roku około 14) oraz niektóre typy pogód mroźnych.  

Wartość wilgotności względnej powietrza, informującej o zawartości w powietrzu pary wodnej 

w stosunku do powietrza nasyconego parą wodną w danej temperaturze, wzrasta z południowego zachodu na 

północny wschód. W przebiegu rocznym najniższa wilgotność występuje wiosną (78-72%), podczas gdy 

w zimie jest najwyższa. 

Opad atmosferyczny jest elementem klimatu o dużej zmienności czasowo – przestrzennej. Na terenie 

Gminy Miasta Radomia opad jest niższy od średniej dla województwa i wynosi ponad 600 mm. 

Rozkład kierunków wiatru w roku uwarunkowany jest ogólną cyrkulacją powietrza i warunkami 

lokalnymi (m. in. rzeźbą terenu). W środkowej Polsce przeciętnie 65% czasu w roku zalegają masy morskiego 

powietrza polarnego znad Atlantyku. Fakt ten świadczy o przewadze cyrkulacji z kierunków zachodnich. 

Ukształtowanie powierzchni terenu i układ głównych dolin rzecznych województwa wymuszają napływ 

powietrza z kierunków zachodnich i wschodnich i można przypuszczać, że tendencja ta jest także 

charakterystyczna dla Gminy Miasta Radomia. 

Klimat miasta jest zwykle odmienny od tego, jaki panuje na terenach otaczających. Również 

w przypadku Gminy Miasta Radomia jest to bardzo widoczne. Podwyższona temperatura powietrza wywołana 

istnieniem zabudowy miejskiej sprawia, że na terenie miasta panują złe stosunki termiczno-wilgotnościowe. 

Nawet na obszarach, gdzie nie ma zwartej zabudowy, szybsze parowanie powoduje mniejszą retencję 

gruntową. Jest to bardzo niekorzystne dla środowiska przyrodniczego, a także dla człowieka. 

 

1.2.3 Sytuacja społeczno-gospodarcza 

W niniejszym dziale przedstawiono podstawowe dane dotyczące Gminy Miasta Radomia za 2015 rok 

oraz trendy zmian wskaźników stanu społecznego i gospodarczego w latach 1995 – 2015. Wskaźniki 

opracowano w oparciu o informacje Głównego Urzędu Statystycznego zawarte w Banku Danych Lokalnych 

(www.stat.gov.pl), raport z wyników Narodowych Spisów Powszechnych Ludności i Mieszkań 

przeprowadzonych w 2002 i 2011 r., a także dane Urzędu Miasta Radomia. 
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1.2.3.1 Uwarunkowania demograficzne 

Jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój gmin jest sytuacja demograficzna oraz 

perspektywy jej zmian. Przyrost ludności to przyrost liczby konsumentów, a zatem wzrost zapotrzebowania na 

energię oraz jej nośniki, zarówno sieciowe, jak i w postaci paliw stałych, czy ciekłych. Z poniższego rysunku 

wynika, że liczba ludności w Gminie Miasta Radomia uległa w latach 2001-2015 zmniejszeniu o 13 828 osób. 

 

Rysunek 1-3 Liczba ludności w Gminie Miasta Radomia w latach 2001 – 2015 

źródło: GUS 

 

Duży wpływ na zmiany demograficzne mają takie czynniki jak: przyrost naturalny będący pochodną 

liczby zgonów i narodzin, a także migracje krajowe oraz zagraniczne, które w wyniku otwarcia zagranicznych 

rynków pracy szczególnie przybrały na sile, praktycznie w skali całego kraju.  

W tabeli 1-1 porównano podstawowe wskaźniki demograficzne dotyczące Gminy Miasta Radomia 

w zestawieniu z analogicznymi wskaźnikami dla województwa mazowieckiego oraz dla Polski. 

 

Tabela 1-2 Porównanie podstawowych wskaźników demograficznych 

Wskaźnik Wielkość Jedn. 
Trend z lat 

1995-2015 

Stan ludności wg stałego miejsca zamieszkania na 31.12.2015 r. 216 159 osób  

Powierzchnia gminy  111,8 km2  

Gęstość zaludnienia 

gmina 1933,4  os./km2   

województwo 1503,2  os./km2  

kraj 122,9  os./km2  

Przyrost naturalny 

gmina -0,15 % 

województwo 0,05 % 

kraj -0,07 % 

Saldo migracji gmina -0,37 % 
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Wskaźnik Wielkość Jedn. 
Trend z lat 

1995-2015 

województwo 0,23 % 

kraj -0,04 % 

 

źródło: GUS 

 

Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosi około 1 933,4 os./km
2 

i jest wyższa niż dla województwa 

mazowieckiego. Zakładane zmiany w strukturze demograficznej miasta wyznaczono na podstawie prognozy 

wykonanej przez Główny Urząd Statystyczny dla Gminy Miasta Radomia. 

Prognoza GUS przewiduje do 2030 roku zmniejszenie liczby ludności o 19 545 osób, co stanowi 

spadek w stosunku do stanu ludności z 2015 roku o 9,2%. Taki stopień zmian jest prawdopodobny, jednakże 

dotychczasowy trend zmian liczby mieszkańców wskazuje na mniejszy spadek liczby ludności.  

W dalszej analizie trend oparty o prognozy GUS przyjęto jako pasywny (najbardziej niekorzystny) scenariusz 

rozwoju miasta (Scenariusz A).  

W scenariuszu umiarkowanym (Scenariusz B) przyjęto, że liczba ludności będzie się zmniejszać zgodnie 

z trendem z ostatnich lat. Natomiast wariant aktywny (Scenariusz C) wskazuje na utrzymanie liczby ludności 

w stosunku do 2015 roku. Wszystkie scenariusze przedstawiono na rysunku 1-4. 

 

 

Rysunek 1-4 Prognoza demograficzna dla Gminy Miasta Radomia 

źródło: GUS, obliczenia własne 

 

W ostatnich latach liczba ludności w wieku poprodukcyjnym uległa wzrostowi w stosunku do liczby 

ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, co oznacza stopniowe starzenie się społeczności 

miasta. Tę kwestię należy zaliczyć do negatywnych wskaźników społeczno – gospodarczych, niemniej jednak 

nie jest to jedynie problem lokalny, lecz dotyczący praktycznie całego kraju. 

 - trend spadkowy

 - bez zmian

 - trend wzrostowy
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Liczba ludności w wieku produkcyjnym (w roku 2015 udział tej grupy w całkowitej liczbie ludności 

wyniósł około 61,9%) wzrosła. Natomiast stosunek liczby mieszkańców pracujących w odniesieniu do 

wszystkich mieszkańców w wieku produkcyjnym – na przestrzeni omawianego przedziału czasowego – spadł 

o 6%. Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast rosnąca liczba podmiotów gospodarczych, co świadczy 

o rozwoju gospodarczym miasta. 

W kolejnej tabeli zestawiono wskaźniki zmian związanych z rynkiem pracy w Gminie Miasta Radomia, 

województwie oraz całym kraju. 

Tabela 1-3 Wskaźniki zmian związanych z rynkiem pracy 

Wskaźnik Wielkość Jedn. 
Trend z lat 

1995-2015 

Ludność w wieku produkcyjnym do liczby mieszkańców 

ogółem 

gmina 61,9 %  

województwo 61,4 %  

kraj 62,4 %  

Ludność w wieku poprodukcyjnym do liczby mieszkańców 

ogółem 

gmina 20,9 %  

województwo 20,0 %  

kraj 19,6 %  

Ludność w wieku przedprodukcyjnym do liczby mieszkańców 

ogółem 

gmina 17,2 %  

województwo 18,6 %  

kraj 18,0 %  

Liczba pracujących w stosunku do liczby mieszkańców w 

wieku produkcyjnym 

gmina 39,6 %  

województwo 46,0 %  

kraj 37,2 %  

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 

gmina 114,2 l. p./1000 os.  

województwo 143,2 l. p./1000 os.  

kraj 108,9 l. p./1000 os.  

 

źródło: GUS 

 

1.2.3.2 Działalność gospodarcza 

Na terenie miasta w 2015 roku zarejestrowanych było 24 679 firm. W ciągu ostatnich 6 lat liczba ta spadła  

o ok. 370. Dane o ilości podmiotów gospodarczych na terenie miasta w latach 2009 – 2015 przedstawiono 

w tabeli 1-4. 

 

Na podstawie powyższej tabeli (1-4) i rysunku (1-5) do największych grup branżowych na terenie Gminy 

Miasta Radomia należą w 2015 firmy z kategorii: 

 handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku 

osobistego i domowego (8 248 podmiotów), 

 przetwórstwo przemysłowe (2 617 podmiotów), 

 budownictwo (2 314 podmiotów), 

 działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (2 116 podmiotów). 

 

 - trend spadkowy

 - bez zmian

 - trend wzrostowy



Założenia  do  p lanu  zaopa t rzen ia  w c iep ło  energ ię  e l ek t ryczną  i  pal iwa gazo we  

Gmin y Mias ta  Rado mia  na  la t a  2017 -2031  

 

14 

 

Tabela 1-4 Liczba podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD 2007 w latach 2009 - 2015 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sekcja A - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo jed. gosp. 256 277 257 227 197 141 139 

Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie jed. gosp. 13 14 14 16 15 18 18 

Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe jed. gosp. 2766 2837 2701 2683 2673 2630 2617 

Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych 

jed. gosp. 14 17 23 23 23 25 25 

Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 

oraz działalność związana z rekultywacją 
jed. gosp. 55 60 66 69 66 66 68 

Sekcja F - Budownictwo jed. gosp. 2353 2425 2354 2371 2321 2313 2314 

Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego 

i domowego 

jed. gosp. 9560 9336 8616 8551 8519 8412 8248 

Sekcja H - Hotele i restauracje jed. gosp. 1766 1759 1636 1685 1674 1677 1684 

Sekcja I - Transport, gospodarka magazynowa i łączność jed. gosp. 571 576 566 572 565 572 569 

Sekcja J - Pośrednictwo finansowe jed. gosp. 454 505 512 519 569 585 615 

Sekcja K - Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej 
jed. gosp. 974 965 922 916 923 879 852 

Sekcja L - Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne 

ubezpieczenie zdrowotne 

jed. gosp. 673 707 735 771 804 840 872 

Sekcja M - Edukacja jed. gosp. 1892 1985 1934 2008 2048 2086 2116 

Sekcja N - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna jed. gosp. 448 461 447 469 508 514 538 

Sekcja O - Działalność usługowa, komunalna, społeczna 

i indywidualna, pozostała 
jed. gosp. 37 38 40 41 41 39 40 

Sekcja P - Edukacja jed. gosp. 567 602 629 771 814 813 832 

Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna jed. gosp. 1111 1199 1232 1270 1299 1373 1417 

Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją jed. gosp. 314 322 307 303 316 326 324 

Sekcje S i T - Pozostała działalność usługowa, Gospodarstwa 

domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

jed. gosp. 1229 1285 1271 1305 1335 1376 1391 

źródło: GUS 

 

 

Na poniższym rysunku przedstawiono udział liczby podmiotów w odpowiednich sekcjach wg PKD 2007. 
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Rysunek 1-5 Udział liczby poszczególnych grup wg klasyfikacji PKD 2007 

źródło: GUS 

 

 

1.2.4 Ogólna charakterystyka infrastruktury budowlanej 

Obiekty budowlane znajdujące się na terenie miasta różnią się wiekiem, technologią wykonania, przeznaczeniem, 

w związku z tym ich energochłonność jest także zróżnicowana. Spośród wszystkich budynków wyodrębniono 

podstawowe grupy obiektów: 

 budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, 

 obiekty użyteczności publicznej, 

 obiekty handlowe, usługowe i przemysłowe – podmioty gospodarcze. 

 

W sektorze budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (budynki edukacyjne, urzędy, obiekty sportowe) 

energia może być użytkowana do realizacji celów takich jak: ogrzewanie i wentylacja, podgrzewanie wody, 

klimatyzacja, gotowanie, oświetlenie, napędy urządzeń elektrycznych, zasilanie urządzeń biurowych i sprzętu 

AGD. W budownictwie tradycyjnym energia zużywana jest głównie do celów ogrzewania pomieszczeń. 

Zasadniczymi czynnikami, od których zależy to zużycie jest temperatura zewnętrzna i temperatura wewnętrzna 

pomieszczeń ogrzewanych, a to z kolei wynika z przeznaczenia budynku. Charakterystyczne minimalne 

temperatury zewnętrzne dane są dla poszczególnych stref klimatycznych kraju. Podział na te strefy pokazano na 

poniższym rysunku. 
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Minimalna temperatura 

zewnętrzna danej strefy 

klimatycznej: 

 

 I strefa (-16
o
C), 

 II strefa (-18
o
C), 

 III strefa (-20
o
C), 

 IV strefa (-22
o
C), 

 V strefa (-24
o
C). 

Rysunek 1-6 Mapa stref klimatycznych Polski i minimalne temperatury zewnętrzne 

 

Inne czynniki decydujące o wielkości zużycia energii w budynku to: 

 zwartość budynku (współczynnik A/V) – mniejsza energochłonność to minimalna powierzchnia ścian 

zewnętrznych i płaski dach; 

 usytuowanie względem stron świata – pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego – mniejsza 

energochłonność to elewacja południowa z przeszkleniami i roletami opuszczanymi na noc; elewacja 

północna z jak najmniejszą liczbą otworów w przegrodach; w tej strefie budynku można lokalizować strefy 

gospodarcze, a pomieszczenia pobytu dziennego od strony południowej; 

 stopień osłonięcia budynku od wiatru; 

 parametry izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych; 

 rozwiązania wentylacji wnętrz; 

 świadome przemyślane wykorzystanie energii promieniowania słonecznego, energii gruntu. 

 

Poniższy schemat ilustruje, jak kształtowały się technologie budowlane oraz standardy ochrony cieplnej 

budynków w poszczególnych okresach. Po roku 1993 nastąpiła znaczna poprawa parametrów energetycznych 

nowobudowanych obiektów, co bezpośrednio wiąże się z redukcją strat ciepła, wykorzystywanego do celów 

grzewczych. 
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Rysunek 1-7 Przeciętne roczne zapotrzebowanie energii na ogrzewanie w budownictwie mieszkaniowym w kWh/m
2
 

powierzchni użytkowej 

źródło: KAPE 

 

 

Orientacyjna klasyfikacja budynków mieszkalnych w zależności od jednostkowego zużycia energii użytecznej 

w obiekcie podana jest w poniższej tabeli. 

 

Tabela 1-5 Podział budynków ze względu na zużycie energii do ogrzewania 

Rodzaj budynku 

Zakres 

jednostkowego 
zużycia energii, 

kWh/m2/rok 

energochłonny Powyżej 150 

średnio 

energochłonny 
120 do 150 

standardowy 80 do 120 

energooszczędny 45 do 80 

niskoenergetyczny 20 do 45 

pasywny Poniżej 20 

źródło: KAPE 

 
 

1.2.4.1 Zabudowa mieszkaniowa 

Na terenie Gminy Miasta Radomia można wyróżnić następujące rodzaje zabudowy mieszkaniowej: 

jednorodzinną, wielorodzinną oraz w niewielkim stopniu rolniczą zagrodową. Dane dotyczące budownictwa 

mieszkaniowego opracowano w oparciu o informacje GUS do roku 2015 oraz Narodowy Spis Powszechny 2002 

oraz 2011. 

Na koniec 2015 roku na terenie miasta zlokalizowanych było 82 580 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 

5 018 119 m
2
 (wg danych GUS). Wskaźnik powierzchni mieszkalnej przypadającej na jednego mieszkańca 
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wyniósł 23,2 m
2
 i wzrósł w odniesieniu do 1995 roku o około 7,4 m

2
/osobę. Średni metraż przeciętnego 

mieszkania wynosił 60,8 m
2
 (2015 rok) i wzrósł w odniesieniu do 1995 roku o około 9,2 m

2
/mieszkańca. Rosnące 

wskaźniki związane z gospodarką mieszkaniową stanowią pozytywny czynnik świadczący o wzroście jakości 

życia społeczności miasta i stanowią podstawy do prognozowania dalszego wzrostu poziomu życia w następnych 

latach.   

 

W poniższych tabelach zestawiono informacje na temat zmian w gospodarce mieszkaniowej. 

Tabela 1-6 Statystyka mieszkaniowa z lat 1995 – 2015 dotycząca Gminy Miasta Radomia 

Rok 

Mieszkania istniejące Mieszkania oddane do użytku w danym roku 

Liczba Powierzchnia użytkowa Liczba  Powierzchnia użytkowa 

sztuk m2 sztuk m2 

1995 71 598 4 051 275 344 32 643 

1996 72 123 4 090 895 525 39 620 

1997 72 597 4 123 102 474 32 207 

1998 72 817 4 142 680 220 19 578 

1999 73 582 4 188 443 765 45 763 

2000 74 347 4 234 206 765 45 763 

2001 74 738 4 265 883 391 31 677 

2002 74 890 4 282 748 152 16 865 

2003 75 647 4 353 370 757 70 622 

2004 76 063 4 399 479 416 46 109 

2005 76 686 4 455 791 623 56 312 

2006 77 060 4 497 357 374 41 566 

2007 77 817 4 569 564 757 72 207 

2008 78 394 4 631 083 577 61 519 

2009 79 025 4 695 594 631 64 511 

2010 80 202 4 782 226 1 177 86 632 

2011 80 664 4 832 728 462 50 502 

2012 81 126 4 880 996 462 48 268 

2013 81 693 4 934 516 567 53 520 

2014 82 035 4 974 957 342 40 441 

2015 82 580 5 018 119 545 43 162 

 

 

Tabela 1-7 Wskaźniki zmian w gospodarce mieszkaniowej 

Wskaźnik Wielkość Jedn. 
Trend z lat 

1996-2015 

Gęstość zabudowy mieszkaniowej 

gmina 448,8 m2pow.uż/ha 

województwo 443,3 m2pow.uż/ha 

kraj 33,2 m2pow.uż/ha 

Średnia powierzchnia mieszkania na 1 mieszkańca 
gmina 23,2 m2/osobę 

województwo 29,5 m2/osobę 
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Wskaźnik Wielkość Jedn. 
Trend z lat 

1996-2015 

kraj 27,0 m2/osobę 

Średnia powierzchnia mieszkania  

gmina 60,8 m2/mieszk. 

województwo 71,9 m2/mieszk. 

kraj 73,6 m2/mieszk. 

Liczba osób na 1 mieszkanie 

gmina 2,6 os./mieszk. 

województwo 2,4 os./mieszk. 

kraj 2,7 os./mieszk. 

Liczba oddanych mieszkań w latach 1995-2015 na 1000 

mieszkańców 

gmina 52,5 szt. 

województwo 95,5 szt. 

kraj 60,4 szt. 

Udział mieszkań oddawanych w latach 1995-2015 w 

całkowitej liczbie mieszkań 

gmina 133,3 % 

województwo 23,5 % 

kraj 16,6 % 

Średnia powierzchnia oddawanego mieszkania w latach 1995 

- 2015 

gmina 89,1 m2/mieszk. 

województwo 95,6 m2/mieszk. 

kraj 101,2 m2/mieszk. 

 - trend spadkowy
 - bez zmian
 - trend wzrostowy 

 

 

Liczbę mieszkań wybudowanych w poszczególnych okresach w całej gminie pod względem liczby mieszkań 

oraz budynków przedstawiono na poniższym rysunku. 

 

 

Rysunek 1-8 Struktura wiekowa budynków wg liczby mieszkań i powierzchni  

w Gminie Miasta Radomia 
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Ogólny stan zasobów mieszkaniowych jest w zasadzie bardzo podobny do sytuacji województwa 

mazowieckiego. Generalnie w całym mieście zastosowane technologie w budynkach zmieniały się wraz 

z upływem czasu i rozwojem technologii wykonania materiałów budowlanych oraz wymogów normatywnych. 

Począwszy od najstarszych budynków, w których zastosowano mury wykonane z cegły oraz kamienia wraz 

z drewnianymi stropami, kończąc na budynkach najnowocześniejszych, gdzie zastosowano ocieplenie przegród 

budowlanych materiałami termoizolacyjnymi. 

 

 

1.2.4.2 Obiekty użyteczności publicznej należące do miasta 

Na obszarze miasta znajdują się budynki użyteczności publicznej o zróżnicowanym przeznaczeniu, wieku 

i technologii wykonania. Wykaz obiektów należących do Gminy Miasta Radomia przedstawiono w załączniku 

1 (tom 2) do niniejszego Projektu założeń. 

 

1.2.4.3 Obiekty handlowe, usługowe, przedsiębiorstw produkcyjnych 

W Gminie Miasta Radomia ważną rolę w bilansie energetycznym odgrywają przedsiębiorstwa. Na terenie miasta 

funkcjonuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna. W podstrefie Radom funkcjonuje ok. 20 firm 

reprezentujących różne branże. Przedsiębiorstwa, oprócz energii zużywanej na potrzeby grzewcze, 

charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem energii na potrzeby technologiczne i produkcyjne. 
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2. Ocena stanu istniejącego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia 

2.1 Opis ogólny systemów energetycznych miasta 

Wydobycie paliw i produkcja energii stanowi jeden z najbardziej niekorzystnych dla środowiska rodzajów 

działalności człowieka. Wynika to zarówno z ogromnej ilości użytkowanej energii, jak i z istoty przemian 

energetycznych, którym energia musi być poddawana w celu dostosowania do potrzeb odbiorców. 

Gmina Miasta Radomia należy do grupy dużych gmin w kraju pod względem liczby ludności, która obecnie 

wynosi około 216 tys. mieszkańców. Podobnie jak wiele innych miast w Polsce, boryka się z szeregiem 

problemów technicznych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych we wszystkich dziedzinach jej 

funkcjonowania. Jedną z najistotniejszych dziedzin funkcjonowania miasta jest gospodarka energetyczna, czyli 

zagadnienia związane z zaopatrzeniem w energię, jej użytkowaniem i gospodarowaniem na terenie miasta 

z równoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa i równości dostępu zasobów. 

 

2.2 Lokalna polityka energetyczna Gminy Miasta Radomia 

Przez lokalną politykę energetyczną należy rozumieć dążenie do realizacji zadań oraz celów przedstawionych 

w niniejszym opracowaniu, a ukierunkowanych na podstawowe zadania, postawione przed Gminą Miasta 

Radomia do realizacji poprzez zapisy zawarte w Ustawie - Prawo energetyczne. 

Zadania te w zakresie planowania energetycznego zostały prawnie przypisane gminie 

w Ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku. Artykuł 18 ww. ustawy określa, że do zadań 

własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:  

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

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

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

 planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań 

zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy. 

 

W ogólnych metodach planowania rozróżnia się następujące etapy: 

(1) ocena przyszłych warunków działania, 

(2) wyznaczenie celów ogólnych i szczegółowych, 

(3) sformułowanie programów działania i ich ocena porównawcza, 

(4) wybór programu – sposobu osiągnięcia celów. 

 

W planowaniu energetycznym mamy najczęściej do czynienia z trzema uniwersalnymi celami w zaopatrzeniu 

podmiotów gospodarczych i społeczeństwa gminy w energię do roku 2030. Są to: 

 

(1) Polepszenie jakości powietrza, 
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(2) Bezpieczeństwo energetyczne, 

(3) Akceptacja społeczna działań gminy w zakresie energetyki w tym tworzenie warunków dla zdrowego 

życia mieszkańców, solidarność na rzecz warunków życia przyszłych pokoleń. 

 

Niektóre cele wynikają z uwarunkowań zewnętrznych, np. polityki energetycznej i środowiskowej 

Unii Europejskiej i Polski. Są więc one niejako wymuszone prawnie np. standardy emisji zanieczyszczeń 

powietrza czy wielkości zaoszczędzonej energii przez jednostki sektora publicznego. Niektóre zaś są celami 

lokalnymi wynikającymi z konieczności poprawy stanu istniejącego i potrzeb rozwoju społeczno-

gospodarczego gminy. 

 

Wszystkie jednak mają wpływ na koszty zaopatrzenia gminy w energię. Wielkości celów szczegółowych 

muszą być przyjmowane rozważnie, na zasadach rozsądnego kompromisu między poziomem technicznego 

bezpieczeństwa energetycznego (rezerwowanie źródeł energii i sieci energetycznych, awaryjna rezerwa mocy 

wytwórczych i przesyłowych, itp.) a kosztami zaopatrzenia w energię, które obciążą lokalne podmioty 

gospodarcze i społeczeństwo. To samo dotyczy jakości środowiska, gdyż coraz czystsze otoczenie 

(ponadstandardowa jakość) na ogół kosztuje więcej. 

 

Istnieje wiele opcji technicznych (urządzenia wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii), opcji paliwowych 

(węgiel, gaz ziemny i ciekły, produkty ropopochodne, odnawialne źródła energii) i opcji finansowych 

(instrumenty finansowe), które mogą zapewnić przyszłe (krótko- i długoterminowe) zaopatrzenie w energię. 

 

Planowanie energetyczne ma więc doprowadzić do wyboru takiego scenariusza zaopatrzenia w energię, który 

ma najniższe koszty i aktywizuje lokalną gospodarkę. 

Jeżeli do tego uwzględnimy: 

 dużą niepewność przyszłego otoczenia lokalnych systemów energetycznych (ceny paliw i energii, wpływ 

rynkowych mechanizmów, takich jak: ceny pozwoleń na emisję zanieczyszczeń, przychody ze sprzedaży 

świadectw energii i wkrótce z oszczędności energii),  

 dynamicznie powstające nowe uregulowania prawne (pakiet klimatyczno-energetyczny),  

 świadomość, że dzisiaj podjęte inwestycje i inne przedsięwzięcia energetyczne będą funkcjonować 

w okresie żywotności urządzeń (nieraz do 40 – 50 lat, ale prawdopodobnie w innych warunkach 

technologicznych, prawnych i ekonomicznych)  

 

to widać, że zadanie planowania energetycznego postawione przed gminami nie jest łatwe. 

 

Tym bardziej potrzebne jest profesjonalne podejście do opracowania planów i wdrożenie procedur 

monitorowania realizacji oraz okresowej aktualizacji planów. 
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2.3 Ogólne cele gospodarki energetycznej Gminy Miasta Radomia 

Tworzenie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gmin 

powinno wyjść nie od działań, na które kieruje explicite Ustawa – Prawo energetyczne, a od celów jakie gmina 

przez plan zamierza osiągnąć. 

Poniżej zestawiono ogólne cele gospodarki energetycznej Gminy Miasta Radomia: 

(1) Polepszenie jakości powietrza: 

 Włączenie się w realizację polityki klimatyczno-energetycznej UE i kraju przez przymierzenie się do 

celów 3x20%, w warunkach polskich do: 20% redukcji CO2 (GC), 15% udziału OZE, 20% wzrostu 

efektywności energetycznej do 2020 roku (np. poprzez realizację i wdrożenie Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej; współpracę międzynarodową np. w ramach Stowarzyszenia Burmistrzów UE 

(Covenant of Mayors), 

 Minimalizowanie negatywnego oddziaływania energetyki na zdrowie mieszkańców  

i środowisko, w tym przede wszystkim poprawa jakości powietrza. 

 

(2) Podniesienie bezpieczeństwa energetycznego
1
: 

 Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii dla gospodarki i społeczeństwa, 

 Zintegrowany rozwój energetyki (strona wytwarzania, dystrybucji i użytkowania energii) prowadzący 

do możliwie najniższych kosztów pokrycia zapotrzebowania na energię, 

 Rozwój społeczno-gospodarczy gminy, np. wg głównych celów Strategii Unii Europejskiej do 2020 r. 

jak: zatrudnienie, badania i innowacje, zmiany klimatu i energia, edukacja, zwalczanie ubóstwa przez 

zwiększający się udział zdecentralizowanej energii w zaopatrzeniu gminy w energię oraz 

wykorzystanie lokalnych i regionalnych zasobów energii, w tym OZE. 

 

(3) Akceptacja społeczna działań gminy w zakresie energetyki: 

 Dążenie do najniższych kosztów ponoszonych za nośniki energetyczne, 

 Poprawa ładu przestrzennego, rozwój zrównoważonej przestrzeni publicznej, a także rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów. 

 

 

Stąd gmina ma pole do wyboru własnych celów, przede wszystkim tych, które wspierać będą strategię 

rozwoju społecznego gminy: zwiększenie zatrudnienia, większe wpływy z lokalnych podatków do budżetu, 

poprawa warunków zdrowotnych, rozwój innowacyjności, partnerstwo w realizacji zadań, komunikacja 

i wzrost świadomości społeczeństwa, rozwój infrastruktury energetycznej pod inwestycje itp. 

Optymalizacja celów globalnych i lokalnych została przedstawiona na poniższym rysunku. 

 

                                                
1 bezpieczeństwo energetyczne - zapewnienie środków i możliwości efektywnego wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii 

odbiorcom, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony 
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Rysunek 2-1 Cele globalne i lokalne w zakresie gospodarki energetycznej 

 

W działaniach gminy należy prowadzić do zrównoważenia celów związanych z bezpieczeństwem 

energetycznym, jakością powietrza oraz akceptacją społeczną działań gminy w zakresie energetyki. 

W niniejszym opracowaniu w rozdziale 5 wyznaczono trzy scenariusze zaopatrzenia Gminy Miasta Radomia w 

paliwa i energię do 2030 r. Scenariuszem optymalnym wskazanym do realizacji przez Gminy Miasta Radomia 

jest scenariusz umiarkowany. 

 

2.4 Systemy energetyczne 

2.4.1 Bilans energetyczny miasta 

Bilans energetyczny miasta przedstawia przegląd potrzeb energetycznych poszczególnych grup odbiorców wraz 

ze sposobem ich pokrywania oraz strukturę użytkowania poszczególnych nośników energii i paliw.  

 

Wielkość rynku energii (energia finalna zużywana przez odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta) wynosi 

ok. 1 797,34 GWh/rok (6 470,41 TJ/rok). Udział poszczególnych odbiorców w zapotrzebowaniu na energię 

przedstawia się następująco: 
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Rysunek 2-2 Udział poszczególnych grup odbiorców w zapotrzebowaniu na energię  

w 2015 roku 
 

 

Odbiorcami energii w Gminy Miasta Radomia są głównie obiekty przemysłowe (51,6%) oraz obiekty mieszkalne 

(27,4%), w następnej kolejności obiekty w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa (17,5% udziału w rynku 

energii) oraz obiekty użyteczności publicznej (2,8%) i oświetlenie uliczne (0,6%). 

 

Wielkość rynku ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, ciepło do celów bytowych oraz ciepło dla 

przedsiębiorstw produkcyjnych itp.) w zapotrzebowaniu na moc wynosi około 817,29 MW, w zapotrzebowaniu 

energii 4 818,52 TJ/rok. Udział poszczególnych odbiorców w rynku ciepła przedstawia się następująco: 

 

Rysunek 2-3 Udział poszczególnych grup odbiorców w zapotrzebowaniu na moc cieplną w 2015 roku 
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Rysunek 2-4 Udział poszczególnych grup odbiorców w zapotrzebowaniu na ciepło  

w 2015 roku 

 

Strukturę zużycia paliw i energii na wszystkie cele (ogrzewanie, cele bytowe, przygotowanie c.w.u., 

oświetlenie) oraz dla rynku ciepła (bez zużycia energii elektrycznej na oświetlenie) przedstawiono na kolejnych 

rysunkach (rysunki 2-5 oraz 2-6). Dane bilansowe przedstawiono również tabelarycznie (tabela 2-1 do 2-2). 

 

Rysunek 2-5 Struktura zużycia paliw i energii na wszystkie cele łącznie w Gminie Miasta Radomia w 2015r. 
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Rysunek 2-6 Struktura zużycia paliw i energii na cele grzewcze (ogrzewanie pomieszczeń, c.w.u., cele bytowe, 

technologia) w Gminie Miasta Radomia w 2015r. 

 

Tabela 2-1 Zestawienie zapotrzebowania energetycznego Miasta Gminy Radomia na moc w 2015r. 

L.p. Wyszczególnienie 

Powierzchnia 

użytkowa 

Zapotrzebowanie miasta Gminy Miasta Radomia na moc 

Potrzeby 

grzewcze 

Potrzeby 

c. w. u. 

Potrzeby 

bytowe 

Potrzeby 

elektr. 

Suma 

potrzeb 

cieplnych 

m
2
 MW MW MW MW MW 

1 Mieszkalnictwo 5 018 119 460,67 65,24 38,17 79,05 564,1 

2 Użyteczność publiczna 372 643 28,84 3,20 1,49 5,59 33,5 

3 Przemysł 1 190 698 0,00 0,00 0,00 52,37 0,0 

4 
Handel, usługi, 

przedsiębiorstwa  
1 413 176 192,62 21,40 5,65 55,79 219,7 

5 Oświetlenie ulic 
 

2,77 
 

SUMA 7 994 636 682,1 89,8 45,3 195,6 817,3 
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Tabela 2-2 Zestawienie zapotrzebowania na ciepło w Gminie Miasta Radomia w 2015r. 

L.p. Wyszczególnienie 

Powierzchnia 

użytkowa 

Zapotrzebowanie miasta Gminy Miasta Radomia na energię 

Potrzeby 

c.o. 

Potrzeby 

c.w.u. 

Potrzeby 

bytowe 

Potrzeby 

elektr. 

Suma 

potrzeb 

cieplnych 

m
2
 GJ GJ GJ MWh GJ 

1 Mieszkalnictwo 5 018 119 2 161 219 604 233 165 765 144 260 2 931 217 

2 Użyteczność publiczna 372 643 142 565 15 841 4 194 7 895 162 599 

3 Przemysł 1 190 698 956 043 0 0 227 488 956 043 

4 
Handel, usługi, 

przedsiębiorstwa  
1 413 176 629 335 111 059 28 264 123 466 768 658 

5 Oświetlenie ulic   11 496  

SUMA 7 994 636 3 889 163 731 133 198 222 198 222 4 818 517 

 

Tabela 2-3Bilans paliw i energii dla Gminy Miasta Radomia za rok 2015 

L.p. Rodzaj paliwa Jednostka 

Roczne zużycie 

[jednostki 

naturalne] 

1 Propan - butan Mg/rok 402,1 

2 Węgiel kamienny Mg/rok 42 829 

3 Drewno Mg/rok 17 148 

4 Olej opałowy m3/rok 3 272,7 

5 OZE GJ/rok 5 000 

6 Energia elektryczna MWh/rok 461 695 

7 Ciepło sieciowe GJ/rok 1 496 858 

8 Gaz ziemny tys. m3/rok 53 265 787 
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2.4.2 System ciepłowniczy 

2.4.2.1 Informacje ogólne 

Koncesję na produkcję, przesyłanie i dystrybucję ciepła na terenie Gminy Miasta Radomia posiada 

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna, zwana w dalszej części 

opracowania RADPEC. 

 

Działalność RADPEC prowadzona jest zgodnie z uzyskanymi od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

koncesjami na: 

 wytwarzanie ciepła –  Nr  WCC/44/158/U/1/98/AP z dnia 08.09.1998 r. wraz z późniejszymi 

zmianami,  

 na przesyłanie i dystrybucję ciepła – Nr  PCC/46/158/U/1/98/AP z dnia 08.09.1998 r. wraz 

z późniejszymi zmianami 

 

Na poniższym rysunku przedstawiono schemat systemu ciepłowniczego RADPEC. 

 

Rysunek 2-7 System ciepłowniczy RADPEC 
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źródło: RADPEC 

 

W poniższej tabeli przedstawiono grupy odbiorców obsługiwanych przez RADPEC. 

 

Tabela 2-4 Grupy odbiorców RADPEC 

Grupa Charakterystyka grupy odbiorców 

A 
Odbiorcy pobierający ciepło przesyłane przez MSC, którzy samodzielnie eksploatują własne węzły 

cieplne oraz własne instalacje odbiorcze 

Bi 
Odbiorcy pobierający ciepło przesyłane MSC, dostarczane z indywidualnych węzłów cieplnych, 
eksploatowanych przez Sprzedawcę, natomiast instalacje odbiorcze za tymi węzłami stanowią 

własność odbiorców i są przez nich eksploatowane 

Bg 
Odbiorcy pobierający ciepło przesyłane MSC, dostarczane z grupowych węzłów cieplnych, 

eksploatowanych przez Sprzedawcę, natomiast instalacje odbiorcze za tymi węzłami stanowią 

własność odbiorców i są przez nich eksploatowane 

C 
Odbiorcy pobierający ciepło przesyłane MSC, dostarczane z grupowych węzłów cieplnych, które 
wraz z zewnętrzną instalacją odbiorczą nie są własnością odbiorców i są eksploatowane przez 

Sprzedawcę 

Źródło: www.radpec.com.pl 

 

RADPEC posiada następujące źródła ciepła: 

 Ciepłownia „Południe”, gdzie zainstalowano sześć kotłów WR-25 na węgiel kamienny – miał IIA o 

wydajności nominalnej 169,5 MW, 

 Ciepłownia „Północ”, gdzie zainstalowano cztery WR-25 na węgiel kamienny – miał IIA 

o wydajności nominalnej 116,3 MW. 

  

Podstawowe informacje dotyczące ww. źródeł podano w tabelach 4-2 i 4-3. Emisję gazową i pyłu do 

atmosfery w latach 2011 – 2013 ze źródła należącego do RADPEC podano w tabeli 2-5.  

 

Tabela 2-5 Podstawowe dane techniczne dotyczące źródła ciepła w RADPEC 

Typ 

kotła/urządzenia 

Ciepłownia „Północ” Ciepłownia „Południe” 

4x WR-25 7x WR-25 

Rodzaj paliwa 
węgiel kamienny – miał 

IIA 

węgiel kamienny – miał 

IIA 

Wydajność nominalna 116,3 MW 169,5 MW 

Sprawność nominalna 86,5% 87% 

Źródło: ankietyzacja 

 

 

 

 

 

 

http://www.radpec.com.pl/
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Tabela 2-6 Podstawowe dane dotyczące instalacji ograniczających emisję zanieczyszczeń 

do powietrza w RADPEC 

Typ kotła/urządzenia 

Ciepłownia „Północ” Ciepłownia „Południe” 

4x WR-25 7x WR-25 

Rodzaj odpylania 
Odpylacze wstępne MOS, 

cyklofiltry (filtry workowe) 

Odpylacze wstępne, baterie cyklonów, dla 

kotła nr 7 – odpylacz workowy 

Sprawność odpylania 
(projektowa) 

95% 94% 

Odsiarczanie - - 

Sprawność odsiarczania - - 

Wysokość kominów 65 m 120 m 

Źródło: ankietyzacja 

 

Tabela 2-7 Emisja zanieczyszczeń i zużycie paliw w RADPEC 

Wyszczególnienie Jednostka 
Ciepłownia „Północ” Ciepłownia „Południe” 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Dwutlenek siarki (SO2) Mg/rok 278 209 208 343 321  290 

Dwutlenek azotu (NO2) Mg/rok 120 99 90 118 112 108 

Tlenek węgla (CO) Mg/rok 33 38 34 25 25 17 

Dwutlenek węgla (CO2) Mg/rok 97 378 87 032 85 622 127 470 114 154 108 663 

B(a)P – łączna emisja WWA Mg/rok 0,047 0,042 0,041 0,061 0,054 0,052 

Pył Mg/rok 51 51 44 42 48 41 

Ilość zużytego paliwa Mg/rok 43 007 38 442 37 741 56 629 51 073 49 021 

Ilość zużytej energii elektrycznej MWh 4 603 4 124 3 465 4 524 4 195 4 189 

Źródło: ankietyzacja 

 

Na terenie Gminy Miasta Radomia znajduje się łącznie 170,1 km sieci ciepłowniczej oraz 987 węzłów 

cieplnych. W poniższych tabelach przedstawiono podstawowe informacje dotyczące sieci oraz węzłów. 

Tabela 2-8 Podstawowe dane dotyczące sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Miasta Radomia 

Rok 

Długość sieci 
Straty przesyłowe 

ciepła 
łącznie 

w tym 
preizolowane 

km km % 

2013 163,5 97,8 15,85 

2014 167,8 112,0 16,81 
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Rok 

Długość sieci 
Straty przesyłowe 

ciepła 
łącznie 

w tym 

preizolowane 

km km % 

2015 170,1 118,3 15,40 

Źródło: ankietyzacja 

 

Tabela 2-9 Ilość węzłów cieplnych na terenie Gminy Miasta Radomia 

Rok 

Ilość węzłów 

Grupowych Indywidualnych 

szt. szt. 

2013 170 678 

2014 160 781 

2015 155 832 

Źródło: ankietyzacja 

 

 

2.4.2.2 Odbiorcy i zużycie ciepła sieciowego  

W poniższych tabelach przedstawiono informacje dotyczące ilości odbiorców, zużycia oraz mocy 

zamówionej przez odbiorców ciepła sieciowego na terenie Gminy Miasta Radomia będących klientami 

RADPEC. 

 

Tabela 2-10 Dane dotyczące liczby odbiorców w poszczególnych grupach odbiorców 
w latach 2013 - 2015 – RADPEC 

Grupa odbiorców 

Liczba odbiorców ciepła sieciowego 

w poszczególnych latach – RADPEC, szt. 

2013 2014 2015 

Przemysł 40 38 38 

Gospodarstwa domowe 342 345 348 

Handel, usługi 100 100 100 

Użyteczność publiczna 123 124 124 

Pozostali odbiorcy 4 4 3 

RAZEM 609 611 613 

Źródło: ankietyzacja 

 

Dane zawarte w powyższej tabeli przedstawiono również w formie wykresu. 
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Rysunek 2-8 Udział odbiorców w poszczególnych grupach odbiorców w 2015 r. 

Źródło: ankietyzacja 

 

Tabela 2-11  Dane dotyczące mocy zamówionej w latach 2013 – 2015 – RADPEC 

Grupa odbiorców 

Ilość mocy zamówionej w poszczególnych 

latach – RADPEC, MW 

2013 2014 2015 

MW MW MW 

Przemysł 13,0331 12,35 13,266 

Gospodarstwa domowe 185,3143 182,268 179,727 

Handel/usługi 27,6045 26,2102 26,305 

Użyteczność publiczna 55,549 54,2665 55,284 

Pozostali odbiorcy 0,268 0,261 0,05 

RAZEM 281,7689 275,356 274,632 

Źródło: ankietyzacja 
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Tabela 2-12 Ilość ciepła dostarczanego odbiorcom w poszczególnych grupach w latach 2013-2015 - RADPEC 

Grupa odbiorców 

Ilość ciepła dostarczonego odbiorcom 

w poszczególnych latach – RADPEC, TJ 

2013 2014 2015 

TJ TJ TJ 

Przemysł 61,057 53,231 51,970 

Gospodarstwa domowe 127,201 1 126,629 1095,179 

Handel/usługi 114,898 100,934 98,934 

Użyteczność publiczna 286,619 251,195 250,538 

Pozostali odbiorcy 188,9 1,756 237 

RAZEM 1 736,472 1 533,745 1 496,858 

 

 

Roczna sprzedaż ciepła w RADPEC spadła z ok. 1 736 TJ (w 2013 r.) do 1 496 TJ (w 2015 r.).  

 

 

2.4.2.3 Plany rozwojowe dla systemu ciepłowniczego na terenie miasta 

Na podstawie informacji uzyskanych z „Planu modernizacji i rozwoju „RADPEC” S.A w Radomiu na 

lata 2015-2017” przedsiębiorstwo planuje szereg inwestycji na terenie Gminy: 

1) przedsięwzięcia w zakresie rozbudowy sieci - planowanych jest 75 inwestycji z kategorii  podłączeń 

nowych odbiorców, rozbudów o panel ciepłej wody, zmian systemu zasilania oraz przebudowy 

przyłącza i węzła cieplnego, planowany łączny koszt działań – 7 391 945 zł 

2) przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, w tym racjonalizujące zużycie energii cieplnej 

o planowanym łącznym koszcie działań wynoszącym 3 409 224 zł  

3) przedsięwzięcia w Ciepłowni Południe, min. modernizacja i remont wybranych kotłów WR, 

modernizacja układu pomp, modernizacja układu odżużlania kotła WR 25 nr 1, planowany łączny koszt 

działań – 3 657 100 zł 

4) przedsięwzięcia w Ciepłowni Północ, m.in. modernizacja odpopielania, odżużlacza kotła WR 25 

nr 4, modernizacja rozdzielni 15 kV, planowany łączny koszt działań- 8 906 893 zł, 

5) przedsięwzięcia w zakresie nowych źródeł ciepła – planowany łączny koszt działań- 725 000 zł, 

 

W celu spełnienia wymagań stawianych przez przepisy prawa przedsiębiorstwo rozważa następujące 

inwestycje: 

1) dostosowanie w niezbędnym zakresie przeznaczonych do dalszej eksploatacji kotłów WR-25 

w ciepłowni Południe i Północ do wymogów środowiskowych wynikających z Dyrektywy IED 

i Konkluzji BAT – modernizacja polegała będzie na zabudowie instalacji odsiarczania, 
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odazotowania, odpylania, usuwania Hg, HCI, HF, koszt przedsięwzięcia – 95 mln zł, planowany 

termin wykonania 31.12.2022, 

2) budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Radomiu o wydajności 

110 tyś. ton odpadów rocznie i mocach 5 MWe/22 MWt wraz z niezbędną modernizacją sieci 

cieplnej umożliwiającej wyprowadzenie mocy cieplnej z nowego źródła, koszt przedsięwzięcia – 

ok. 320 mln zł, termin wykonania 2022 r. 

3) budowa układu kogeneracyjnego opartego o paliwo węglowe umożliwiające uzyskanie statusu 

efektywnego systemu ciepłowniczego np. o mocy 28 MWe/70MWt wraz z niezbędną modernizację 

sieci cieplnej umożliwiającej wyprowadzenie mocy cieplnej z nowego źródła, koszt przedsięwzięcia 

– ok. 400 mln zł, termin wykonania 2022 r. 

4) alternatywnie do pkt 2 i 3 – budowa źródła kogeneracyjnego wielopaliwowego spalającego węgiel 

oraz paliwo z odpadów komunalnych 

5) zamiennie do pkt 3 rozpatrywano budowę układu kogeneracyjnego opartego o paliwo gazowe 

o mocy 40 MWe/35MWt, koszt ok. 130-150 mln zł, jednak wobec otrzymanych warunków 

podłączenia do sieci gazowej wskazujących możliwy termin przyłączenia 70 miesięcy od podpisania 

umowy realizacja tej inwestycji w terminie do 31.12.2022 r. staje się mało realna. 

 

Jak podaje przedsiębiorstwo magistralne sieci przesyłowe oraz większość sieci rozdzielczych dysponuje 

dużą rezerwą w zakresie nowych podłączeń. Warunki przyłączenia są określane indywidualnie w zależności 

od lokalizacji obiektu w stosunku do istniejącej sieci cieplnej.  

 

 

2.4.3 System gazowniczy 

2.4.3.1 Informacje ogólne 

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. dostarcza do odbiorców zlokalizowanych na obszarze Gminy 

Miasta Radomia gaz ziemny wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50) o parametrach określonych w PN-

C-04753-E: 

 ciepło spalania
2
 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2 lipca 2010 r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego - nie mniejsze niż 34,0 MJ/m
3
 – 

Taryfa jednakże stanowi, że nie może być mniejsze niż 38,0 MJ/m
3
, za standardową przyjmując 

wartość 39,5 MJ/m
3
, 

 wartość opałowa
3 

- nie mniejsza niż 31,0 MJ/m
3
. 

 

                                                
2 Ciepło spalania gazu jest ilością ciepła wydzieloną przy całkowitym spaleniu 1m3 gazu. Jednostką 

ciepła spalania gazu jest MJ/m3 gazu w warunkach normalnych tzn. przy ciśnieniu 101,3 kPa 

i w temperaturze 250C. 
3 Wartość opałowa odpowiada ilości ciepła wydzielonego przy spaleniu 1m3 gazu, gdy woda zawarta 

w produktach spalania występuje w postaci pary (wartość opałowa jest mniejsza od ciepła spalania 

o wielkość ciepła skraplania pary wodnej). 
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Operatorem oraz właścicielem infrastruktury gazowej średniego, podwyższonego średniego oraz 

wysokiego ciśnienia na terenie Gminy Miasta Radomia jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. – 

Oddział w Warszawie (PSG).  

Głównym przedmiotem działalności Oddziału w Warszawie jest dystrybucja paliwa gazowego, 

zarządzanie siecią gazociągów na obszarze województw: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego oraz 

częściowo lubelskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Oddział świadczy usługę transportu 

paliw gazowych sieciami wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, prowadzi rozbudowę i eksploatację 

zarządzanego systemu dystrybucyjnego oraz przyłącza do systemu nowych odbiorców. Poprzez sieć 

gazociągów i przyłączy o długości ponad 27 tys. km, obsługuje około 1,5 mln odbiorców końcowych na 

rzecz których dystrybuuje ok. 2 mld m
3
 gazu rocznie. 

 

Rysunek 2-9 Schemat funkcjonowania oddziałów PSG w Polsce 

Źródło: www.psgaz.pl 

 

Na podstawie informacji PSG Oddział w Warszawie, na obszarze Gminy Miasta Radomia 

zlokalizowana jest sieć gazowa średniego i niskiego ciśnienia o sumarycznej długości 446,1 km. Liczba 

czynnych przyłączy gazowych wynosi 14 733 szt.  

W poniższej tabeli przedstawiono długość sieci rozdzielczej na terenie Gminy Miasta Radomia 

w latach 2013 – 2015.  

 

Tabela 2-13  Długość sieci rozdzielczej na terenie Gminy Miasta Radomia w latach 2013 – 2015 

Rok 
Długość sieci rozdzielczej, km 

Średniego ciśnienia Niskiego ciśnienia 

2013 301,7 131,9 

2014 306,5 133,6 

2015 312,9 133,2 

Źródło: ankietyzacja 

 

Gmina Miasta Radomia zasilana jest w paliwo gazowe z sieci wysokiego ciśnienia poprzez: 

 trzy stacje redukcyjno – pomiarowe wysokiego ciśnienia: Figietów, Wielogóra 

i Skaryszew,  
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 stacje redukcyjne średniego ciśnienia przy ulicach: Białobrzeskiej, Garbarskiej, Głównej, 

Górniczej, Maratońskiej, Młodzianów, Narutowicza Południe, Szklanej, Ustronie, 

Wiejskiej i Wośniki oraz na osiedlach Gołębiów i Michałów. 

 

Dodatkowo na terenie Gminy Miasta Radomia znajdują się 3 stacje pomiarowe średniego ciśnienia 

przy ulicach Inspektowej, Wjazdowej i os. Gołębiów.  

 

Obrotem gazu ziemnego zajmuje się spółka PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. 

 

2.4.3.2 Odbiorcy i zużycie gazu  

W poniższych tabelach przedstawiono liczbę użytkowników oraz sprzedaż gazu ziemnego w podziale 

na poszczególne grupy odbiorców na obszarze Gminy Miasta Radomia. Z przedstawionych danych wynika, 

że największym odbiorcą w zakresie zużycia gazu ziemnego są gospodarstwa domowe. 

Tabela 2-14  Liczba odbiorców gazu ziemnego w poszczególnych grupach odbiorców na 

terenie Gminy Miasta Radomia w latach 2013 - 2015  

Wyszczególnienie 
w latach 

Liczba odbiorców 

Ogółem 
Gospodarstwa 

domowe 
Przemysł 

i budownictwo 
Usługi 

i handel 
Pozostali 

2013 66 183 65 188 177 816 2 

2014 66 381 65 267 215 896 3 

2015 65 955 64 838 216 898 3 

Źródło: PGNiG 

 

Tabela 2-15  Zużycie gazu ziemnego w poszczególnych grupach odbiorców na terenie 

Gminy Miasta Radomia w latach 2013 - 2015, tys. m3 

Wyszczególnienie 
w latach 

Zużycie gazu, tys. m3 

Ogółem 
Gospodarstwa 

domowe 
Przemysł 

i budownictwo 

Usługi 

i 

handel 

Pozostali 

2013 68 912,5 30 659,6 28 606,1 9 628,0 18,8 

2014 65 525,7 27 702,2 28 951,5 8 860,4 11,6 

2015 53 277,3 23 109,2 21 777,8 8 378,5 11,8 

Źródło: PGNiG 

 

Na podstawie powyższej tabeli sprzedaż gazu ziemnego na terenie Gminy Miasta Radomia w 

latach 2013 – 2015 spada we wszystkich grupach odbiorców. Największy spadek odnotowano w grupie 

„gospodarstwa domowe”. 

 Na rysunku poniższym przedstawiono procentowe udziały poszczególnych odbiorców gazu 

ziemnego w zużyciu całkowitym w 2015 roku. Dominującą grupą pod względem zużycia gazu ziemnego 

są gospodarstwa domowe, a w następnej kolejności przemysł. 
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Rysunek 2-10 Struktura sprzedaży gazu ziemnego w całkowitym zużyciu w poszczególnych grupach 

odbiorców w 2015 roku 

Źródło: PGNiG 

 

Poniższy rysunek przedstawia dynamikę zmian zużycia gazu ziemnego w latach 2013 – 2015 

w poszczególnych grupach odbiorców na terenie Gminy Miasta Radomia. 

 

Rysunek 2-11 Dynamika zmian zużycia gazu ziemnego w latach 2013 - 2015 

Źródło: PGNiG 
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Rysunek 2-12 Dynamika zmian liczby odbiorców w latach 2013 - 2015 

Źródło: PGNiG 

 

2.4.3.3 Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego na terenie Gminy Miasta Radomia 

Na podstawie informacji Polskiej Spółki Gazownictwa przedsiębiorstwo planuje następujące 

inwestycje 

 

1) rozbudowa i przebudowa sieci gazowej praz budowa przyłączy do nowych odbiorców 

zamieszkałych w Gminie Miasta Radomia przy ulicach: Gawdzickiego, Mostowej, 

Mosiołka, Orońskiej, Starej Woli Gołębiowskiej i Ziętalów, 

2) poprawa efektywności sieci gazowej w ulicy Hodowlanej, a także rozbudowa sieci 

gazowej w ulicach: Głównej, Zbrowskiego, Siennej, Witosa i Rodziny Ziętalów oraz na 

terenie osiedla Borki w Radomiu. 

 

2.4.4 System elektroenergetyczny 

2.4.4.1 Informacje ogólne 

Na obszarze Gminy Miasta Radomia dystrybucją energii elektrycznej zajmuje się spółka PGE 

Dystrybucja S. A. Oddział Skarżysko-Kamienna. 

Zasięg terytorialny spółek zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej na terenie kraju 

przedstawia poniższy rysunek. 
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Rysunek 2-13 Zasięg terytorialny spółek zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej 

Źródło: http://www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl/ 

 

Na podstawie informacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych Oddział w Radomiu przez teren 

Gminy Miasta Radomia przebiega dwutorowa, przesyłowa linia elektroenergetyczna 220 kV Kozienice – 

Rożki. 

Sieć dystrybucyjną na terenie miasta stanowią napowietrzne linie 110 kV.  

Gmina Miasta Radomia zasilane jest w energię elektryczną siecią SN z 6 GPZ-ów (Główny Punkt 

Zasilania) oraz 4 RS-ów (Rozdzielnia Sieciowa). Jest to głównie sieć kablowa, sporadycznie występują 

linii napowietrznych o przekrojach 35-70 mm
2
. Odcinki linii napowietrznych są sukcesywnie zastępowane 

liniami kablowymi. Napięcie pracy wynosi 15 kV. Linie kablowe 15 kV zbudowane są z kabli suchych i 

olejowych w większości o przekroju  120 mm
2
. Zasilanie RS-ów z GPZ-ów, wykonane jest kablami o 

przekroju 240 mm2. Kable o innych przekrojach występują sporadycznie. 

 

Gmina Miasta Radomia zasilane jest z następujących ciągów liniowych 110 kV: 

 Rożki – Radom Zamłynie – Radom Północ – Radom Gołębiów – Jedlińsk – Dobieszyn – 

Kozienice, 

 Rożki – Radom Potkanów – Radom Południe – Pronit Pionki – Pionki – Kozienice Miasto – 

Kozienice. 

 

Sieć dystrybucyjna SN zasilana jest ze stacji 110 kV/SN: 

 Radom Gołębiów, 

 Radom Północ, 

 Radom Zamłynie, 

 Radom Centralna, 

 Radom Południowa, 

 Radom Potkanów, 

 Jedlińsk. 
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Zasilanie odbiorców zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Radomia odbywa się na napięciu 15 

kV liniami napowietrznymi i kablowymi. 

 

Dane dotyczące długości sieci elektroenergetycznej na terenie Gminy Miasta Radomia 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 2-16 Długość sieci elektroenergetycznych na terenie Gminy Miasta Radomia w 2016r. 

Nazwa GPZ/RS Nazwa linii SN Długość/km 

 

 

 

 

 

 

 

Centralna 

Moniuszki 3,87 

WCT l 8,76 

ZEOW 2,04 

Mickiewicza 2 2,97 

Szpital 2 0,75 

Stadion Broni 3,65 

Narutowicza 2,3 

Pałac Ślubów 4,78 

WCT 2 0,86 

Kotlarza 2,15 

Elektrownia 3,23 

Szpital 1 5,96 

Sienkiewicza 

 

Sienkiewicza 

3,95 

Galeria Słoneczna 2,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Południowa 

Orzechowa 3,43 

Hoża 3,84 

Biała 4,9 

Dąbrowskiego 4,74 

Hubalczyków 6,4 

Fabryczna 3,85 

Towarzyska 5,33 

U-46 1,86 

U-45 1,55 

Długojów 6,54 

P-1 1,85 

P-2 1,74 

P-4 7,53 

P-5 1,65 

Wyścigowa 2 6,88 

MŁ-2 4,82 

Świerkowa 9,35 

Ludwikowska 7,8 

 

 

Szpital Wojewódzki 10,1 

M-1 9,3 
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Nazwa GPZ/RS Nazwa linii SN Długość/km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Północ 

M-2 10,1 

Chrobrego TR-1 5,38 

Aquapark 3,94 

ŻW-1 3,41 

ŻW-2 2,82 

Z-7 4,57 

Sempołowskiej-1 2,44 

Pralnia WSI 8,8 

Zakłady Graficzne 3,92 

Chrobrego 2,84 

G-5 1,93 

G-6 3,58 

G-7 2,45 

Zakłady Piekarnicze 3,63 

Wodna 1,78 

Mita-2 7,83 

Szkoła Radoskóru 2,87 

Automobilklub 3,77 

Kotłownia 11-Listopada 2,59 

Galeria Słoneczna 2,06 

Gołębiowska 4,89 

Sportowa 2,74 

 

 

 

Północ 

Struga RWT 2,88 

Ochrona Środowiska 8,67 

Hotel Radomiak 2,93 

Policja 3,55 

ZK SN Castorama 4,5 

Sąd 9,73 

 

 

 

 

         Potkanów 

      Techmatrans 1,95 

Centrostal 4,95 

Żelazna 2,01 

ZK SN Stalowa 3 3,9 

Osiedle Potkanów 4,78 

Szpital Krychnowice Nowa 1,34 

Szpital Krychnowice 3,95 

Orna 10,18 

CPD 1 5,6 

 

 

 

 

 

Mleczarnia 3,53 

Termowent 2,63 

Maratońska 3 8,05 

Jesionowa 4,56 

Baza TM 16,3 
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Nazwa GPZ/RS Nazwa linii SN Długość/km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Zamłynie 

Toyota 6,52 

Podhalańska 15,9 

Śliska 3,52 

Zeszuta 3,15 

Krucza Szkoła 4,96 

Hotel Borki 4,9 

Główna-1 2,85 

TOS 5,82 

ZM 3 

Płocka-1 6,48 

Maratońska 1 4,57 

Główna-2 8,2 

Technikum Odlewnicze 4,54 

CPD 2 3,8 

ZK SN Limanowskiego 2,1 

ZK SN Przytycka 2,15 

 

 

 

 

 

         Gołębiów 

Jadar 2,95 

SPB 1 16,87 

Radomexim 2,83 

EC-2 7,4 

ZWSE 5,36 

Oczyszczalnia Ścieków 15 

Północna 6,75 

Północna 2 0,83 

Szpital Józefów 8,48 

Trendglass 1,28 

RS Port Lotniczy 4,72 

 

 

 

1905r 

Marywilska 3,65 

Blaszana 0,42 

Kujawska 7,31 

Sedlaka 1,84 

KBM Gdyńska 6,48 

Marywil 3,76 

 

 

 

 

 

 

                 Dzierzków 

    Zbrowskiego 2,49 

Sienna 4,78 

Kelles-Krauza 2,45 

Kolberga 1 1,78 

Batorego 2,74 

Katowicka 2 2,75 

PT-2 Żeromskiego 3,92 

Huta Żar 4,64 
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Nazwa GPZ/RS Nazwa linii SN Długość/km 

ZEOW 2,04 

Lubelska 3,65 

 

 

 

 

         Krynicka 

Opolska 7,53 

PD 8 

 

8,9 

PD 9 3,24 

PD 18 3,62 

PD 19 3,93 

PD 22 1,81 

PD 29 3,55 

 

 

 

                    Ustronie 

Szkolna 1,93 

U-23 2,02 

U-28 2,08 

U-35 2,18 

Billa 1,85 

Źródło: PGE Dystrybucja S. A. 

 

Z powyższych linii 15 kV zasilane jest 638 stacji transformatorowych 15/0,4 kV o łącznej mocy 

200,982 MVA. Są one obciążone zimą w około 75%, a latem w 60%. Sieci nN na terenie Gminy Miasta 

Radomia prowadzone są w większości liniami kablowymi o przekrojach 240 i 120 mm
2
 (głównie 

kablowe) oraz 70, 50, 35 25 mm2 (małe odgałęzienia i pojedynczy odbiorcy). Występują też linie nN 

napowietrzne o przekrojach 70, 50, 35, 25 mm
2
. Stanowią one jednak niewielką częścią sieci i są 

zastępowane nowymi odcinkami kablowymi.  

Dane dotyczące stacji 110 kV/SN podano w poniższej tabeli. 

 

Lp. 

Stacja 

Napięcie 

Moc 

transformatorów 

Obciążenie transformatorów 

T1 T2 

T1 T2 max min śred. max min śred. 

Skrót 
Nazwa 

Pełna MVA MVA MW MW MW MW MW MW 

1 JDS Jedlińsk 110/15 16 10 7,55 3,31 3,1 6,5 2,57 1 

2 RAC 
Radom 

Centralna 
110/15 25 25/16/16 7,76 2,26 1,4 14,6/6,1 

8,83/ 

3,73 
5,4/1,8 

3 RAZ 
Radom 

Zamłynie 
110/15 25/16/16 25 12,9/4,39 4,95/1 3,58/0,6 13,5 3,48 2,6 

4 RGO 
Radom 

Gołębiów 
110/15 25 25 20,36 6,94 3,36 20,95 7,14 3,42 

5 RPD 
Radom 

Południowa 
110/30/15 25/16/16 16/10/10 6,52/9,54 2,23/2,33 1,01/1,98 13,11 6,29 4,15 

6 RPK 
Radom 

Potkanów 
110/15 16 16 13,61 5,45 4,8 14,1 4,06 3,1 

7 RPN 
Radom 

Północ 
110/15 25 25/16/16 13,74 7,29 4,8 14,45 5,29 4,27 
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Lp. 

Stacja 

Napięcie 

Moc 

transformatorów 

Obciążenie transformatorów 

T1 T2 

T1 T2 max min śred. max min śred. 

Skrót 
Nazwa 

Pełna MVA MVA MW MW MW MW MW MW 

8 RZM Radom ZM 110/6 stacja obca 

2.4.4.2 Oświetlenie ulic 

Utrzymanie oświetlenia dróg, parków, skwerów i innych publicznych terenów należy do jednych 

z podstawowych obowiązków gminy w zakresie planowania energetycznego.  

Na terenie Gminy Miasta Radomia znajdują się łącznie 22 152 oprawy oświetlenia ulicznego. 

Większość z nich stanowią oprawy sodowe tradycyjne, występują także oprawy LED czy 

metalohalogenowe. Łączna moc wszystkich opraw wynosi ok. 2,8 MW. Oświetlenie uliczne zużywa 

łącznie ok. 11,5 GWh energii elektrycznej rocznie (2015 r.). W poniższych tabelach przedstawiono 

zestawienie opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miasta Radomia, a także zużycie i koszty energii 

elektrycznej na oświetlenie w latach 2013 – 2015. 

Tabela 2-17 Zestawienie opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Radomia 

Rodzaj oprawy Moc, W Liczba, szt. Moc łącznie, W Liczba łącznie, szt. 

sodowa tradycyjna 

400 404 161 600 

16 979 

250 3 743 935 750 

150 2 539 380 850 

100 8 441 844 100 

70 1 802 126 140 

50 50 2 500 

LED 

2 262 524 

4 696 

35 6 210 

32 41 1 312 

40 75 3 000 

43 850 36 550 

48 81 3 888 

50 161 8 050 

56 21 1 176 

57 45 2 565 

60 216 12 960 

65 13 845 

63 1 675 10 5525 

69 50 3 450 

70 13 910 

71 8 568 

78 131 10 218 

94 742 69 748 
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Rodzaj oprawy Moc, W Liczba, szt. Moc łącznie, W Liczba łącznie, szt. 

80 28 2 240 

104 160 16 640 

102 59 6 018 

113 20 2 260 

130 39 5 070 

LED parkowe 

35 24 840 

318 

30 25 750 

30 7 210 

40 184 7 360 

80 78 6 240 

metalohalogenowe 150 18 2 700 18 

projektory metalohalogenowe 
250 5 1 250 

141 
150 136 20 400 

- Razem 22 152 2 784 417 22 152 

Źródło: Urząd Miasta Radomia 

 

Tabela 2-18 Zużycie energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta 

Radomia w latach 2013 – 2015 

Rok Zużycie, kWh Koszty, zł 

2013 14 012 883 5 654 680 

2014 14 108 571 5 986 298 

2015 11 513 223 5 834 765 

Źródło: Urząd Miasta Radomia 

 

2.4.4.3 Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej 

W poniższych tabelach przedstawiono dane na temat liczby odbiorców oraz zużycia energii 

elektrycznej w latach 2013 – 2015, uzyskane od PGE Dystrybucja S. A. w podziale na poszczególne 

grupy taryfowe. 

Tabela 2-19 Liczba odbiorców energii elektrycznej w latach 2013 – 2015 na terenie Gminy Miasta 

Radomia w podziale na poszczególne grupy taryfowe 

Lp. Wyszczególnienie 

Liczba odbiorców energii elektrycznej, szt. 

2013 2014 2015 

1 Odbiorcy na średnim napięciu – taryfa B 155 163 166 

2 Odbiorcy na niskim napięciu – taryfa C 7 895 8 039 7 966 

3 Odbiorcy na niskim napięciu – taryfa G 89 362 89 845 89 194 

RAZEM 97 412 98 047 97 326 

Źródło: PGE Dystrybucja S. A. 
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Tabela 2-20 Zużycie energii elektrycznej w latach 2013 - 2015 na terenie Gminy Miasta Radomia w 

podziale na poszczególne grupy taryfowe 

Lp. Wyszczególnienie 

Zużycie energii elektrycznej, MWh 

2013 2014 2015 

1 Odbiorcy na średnim napięciu – taryfa B 152 720 191 865 196 101 

2 Odbiorcy na niskim napięciu – taryfa C 83 373 117 665 117 905 

3 Odbiorcy na niskim napięciu – taryfa G 148 420 150 888 147 689 

RAZEM 384 513 460 418 461 695 

Źródło: PGE Dystrybucja S. A. 

 

Poniższy wykres przedstawia dynamikę sprzedaży energii elektrycznej w latach 2013 – 2015. 

Zużycie w kolejnych latach charakteryzuje się tendencją rosnącą. 

 

Rysunek 2-14 Dynamika sprzedaży energii elektrycznej w latach 2013 – 2015 

Źródło: PGE Dystrybucja S. A. 

 

Dominującą grupą taryfową energii elektrycznej w Radomiu jest taryfa B, użytkowana głównie 

przez przedsiębiorstwa. 

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

2013 2014 2015

ilo
ść

 e
n

e
rg

ii 
e

le
kt

ry
cz

n
e

j d
o

st
ar

cz
o

n
e

j 
d

o
 o

d
b

io
rc

ó
w

, M
W

h
 

 



Założenia  do  p lanu  zaopa t rzen ia  w c iep ło  energ ię  e l ek t ryczną  i  pal iwa gazo we  

Gmin y Mias ta  Rado mia  na  la t a  2017 -2031  

 

48 

 

 
Rysunek 2-15 Struktura sprzedaży energii elektrycznej w 2015 roku 

Źródło: PGE Dystrybucja S. A. 

 

2.4.4.4 Plany rozwojowe systemu elektroenergetycznego na terenie miasta 

Na terenie Gminy Miasta Radomia prowadzona jest w ostatnich latach sukcesywna modernizacji 

rozdzielni SN w stacjach Sn/nN. Modernizacja polegała na zabudowie urządzeń sterowalnych zdalnie 

(radiowo) średnio kilka w roku. Szczegółowa informacja dotyczące planowanych remontów i rozbudowy 

sieci zasiedlającej SN i nN przedstawiono w załączniku 1. 

 

2.5 Ocena jednostek wytwórczych i sieci zdefiniowanych w prawie energetycznym 

na terenie Gminy Miasta Radomia pod względem bezpieczeństwa 

energetycznego 

2.5.1 System ciepłowniczy 

1. Bezpieczeństwo paliwowe zaopatrzenia Gminy Miasta Radomia jest podobne do bezpieczeństwa 

energetycznego Polski. System ciepłowniczy praktycznie w całości oparty jest na krajowych dostawach 

węgla. W systemie elektroenergetycznym na terenie Gminy Miasta Radomia nie ma znaczących 

wytwórców energii elektrycznej. Dostawy pochodzą z krajowego systemu elektroenergetycznego, 

którego źródła zasilania również - praktycznie w całości - bazują na węglu kamiennym i brunatnym. 

Istotnym krokiem w kierunku dalszego bezpieczeństwa energetycznego zasilania Gminy Miasta 

Radomia w energię elektryczną byłaby produkcja energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przez 

kogenerację posadowioną na terenie miasta. Bezpieczeństwo paliwowe systemu ciepłowniczego Gminy 

Miasta Radomia dzieli losy bezpieczeństwa gazowego Polski. 

2. System ciepłowniczy zapewnia odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia Gminy 

Miasta Radomia w ciepło do roku 2031 ze względu na prowadzone prace modernizacyjne źródeł i sieci. 

Odbiorcy na 
średnim 

napięciu – 
taryfa B 
42,47% 

Odbiorcy na 
niskim 

napięciu – 
taryfa C 
25,54% 

Odbiorcy na 
niskim 

napięciu – 
taryfa G 
31,99% 
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System ciepłowniczy daje możliwość podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej nowych odbiorców, 

co wpłynie korzystnie na stan środowiska. 

3. W systemie ciepłowniczym źródła ciepła mają dostateczną moc cieplną, ok. 286 MW, ich stan 

techniczny pozwala na zaspokojenie maksymalnego zapotrzebowania ciepła w okresie minimalnych 

temperatur zewnętrznych w czasie sezonu grzewczego. 

4. Sieci ciepłownicze są stopniowo modernizowane i nie stwarzają zagrożeń w ciągłości dostawy ciepła do 

odbiorców. Duża rozległość sieci dystrybucyjnej zapewnia powszechność dostępu do sieci dla 

większych odbiorców ciepła. 

5. Istnieje dość wysokie bezpieczeństwo energetyczne z punktu widzenia zasilania źródła RADPEC, 

wynikającego z wykorzystania paliw węglowych. Paliwo to jest w chwili obecnej stosunkowo tanim 

nośnikiem energii, a ewentualny wzrost ich cen może być rekompensowany poprzez dywersyfikację 

miejsca zakupu.   

6. Wadą systemu ciepłowniczego na terenie Gminy Miasta Radomia jest brak funkcjonowania 

skojarzonego źródła wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.  

7. Znaczna część sieci ciepłowniczych wykonanych jest w technologii preizolowanej i jej udział 

w stosunku do całkowitej długości sieci ciepłowniczej stale rośnie. 

8. Z uwagi na stan techniczny, rurociągi ciepłownicze wykonane w technologii tradycyjnej w kanałach 

ciepłowniczych, wymagają prowadzenia sukcesywnych prac remontowych związanych 

z doszczelnieniem sieci, izolacją termiczną oraz wymianą wydzielonych odcinków sieci na nowe 

wykonane w technologii preizolowanej. 

9. Sieci ciepłownicze posiadają rezerwy przesyłowe, które powinny być wykorzystane do podłączenia 

nowych odbiorców do systemu w tym między innymi z terenów rozwojowych. Dlatego też miasto 

jako właściciel przedsiębiorstwa ciepłowniczego, w rejonach, gdzie istnieje sieć ciepłownicza 

powinno podjąć wszystkie działania umożliwiające podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej.  

 

2.5.2 Systemu gazowniczy 

1. System gazowniczy zaspokaja potrzeby wszystkich dotychczasowych odbiorców gazu ziemnego na 

terenie Gminy Miasta Radomia. 

2. W chwili obecnej sieć gazownicza obejmuje większość zurbanizowanego obszaru, a podłączenie do 

sieci rozdzielczej nowych odbiorców wg warunków techniczno-ekonomicznych przebiega zgodnie 

z ustaloną procedurą, która zakłada zwrot poniesionych nakładów po upływie 20 lat.  

3. Duże rezerwy stacji redukcyjno – pomiarowych I i II stopnia pozwalają na nowe podłączenia do 

systemu w zakresie jego zasięgu oraz zwiększenie liczby odbiorców na cele bytowe, grzewcze oraz 

technologiczne. 

4. Stan techniczny miejskiej sieci gazowniczej ocenia się jako dostateczny. 
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2.5.3 System elektroenergetyczny 

1. System elektroenergetyczny zaspokaja potrzeby wszystkich dotychczasowych odbiorców energii 

elektrycznej. 

2. System zasilania gminy w energię elektryczną jest dobrze skonfigurowany i znajduje się w dobrym 

stanie technicznym. GPZ pracują w układzie dwustronnego zasilania w powiązaniu z innymi stacjami 

systemu energetycznego. GPZ utrzymywane są na wysokim poziomie technicznym i też stanowią 

pewny element systemu. 

3. W systemie elektroenergetycznym sieci są dobrze skonfigurowane i znajdują się w dobrym stanie 

technicznym. Istnieją ok. 25% rezerwy w głównych stacjach transformatorowych zasilania miasta i 

stanowią potencjalne zasoby na zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania przez nowych odbiorców i 

większego udziału tzw. „czystej energii” przez istniejących odbiorców (dotyczyć to może np. 

mieszkań obecnie ogrzewanych piecami węglowymi). Istnieje potrzeba poprawy stanu technicznego 

sieci niskiego napięcia i zwiększenia zdolności zasilania dla nowych potrzeb odbiorców w 

śródmieściu.  


