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1. Podsumowanie/streszczenie w języku niespecjalistycznym 

1. Zawartość opracowania „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2031” odpowiada pod względem redakcyjnym 

i merytorycznym wymogom Ustawy Prawo Energetyczne oraz umowy pomiędzy Gminą Miasta Radomia 

a Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach. 

 

2. Liczba ludności Gminy Miasta Radomia wynosi około 216 tysięcy. Przewiduje się, że liczba mieszkańców 

w perspektywie do 2031 r.:  

- pozostanie na stałym poziomie z 2015 roku – wg scenariusza C – aktywnego,  

- zmniejszy się o około 5% (11 031 osób) wg scenariusza B – umiarkowanego, 

- zmniejszy się o około 9% (19 545 osób) osoby wg scenariusza A – pasywnego zgodnie z prognozą 

GUS.  

 

3. Na podstawie danych przedstawiających stan społeczny i gospodarczy Gminy Miasta Radomia można 

stwierdzić, że nadal występuje szereg negatywnych zjawisk (spadający przyrost naturalny, starzejące się 

społeczeństwo, spadający odsetek mieszkańców pracujących itp.). Określona polityka miasta w zakresie 

planowania energetycznego powinna niwelować zjawiska negatywne i wpływać korzystnie na rozwój. 

 

4. Trendy społeczno - gospodarcze miasta stanowiły podstawę do wyznaczenia trzech scenariuszy rozwoju 

społeczno – gospodarczego Gminy Miasta Radomia do 2031 roku: pasywnego, umiarkowanego oraz 

aktywnego. Najbardziej prawdopodobny w rozwoju wydaje się być scenariusz B – Umiarkowany. 

 

5. Na podstawie diagnozy stanu istniejącego zapotrzebowanie energetyczne Gminy Miasta Radomia 

charakteryzują następujące parametry: 

- całkowite zapotrzebowanie mocy energetycznej wszystkich nośników – 1 012,9 MW, 

- całkowite roczne zużycie energii w postaci wszystkich nośników – 6470,41 TJ/rok, 

- zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele: ogrzewania pomieszczeń, przygotowanie ciepłej wody 

użytkowej, bytowe i technologiczne – 817,29 MW, w tym głównie grupa: mieszkalnictwa 564,1 MW 

(69,0% %), 

- roczne zapotrzebowanie energii cieplnej na cele: ogrzewania pomieszczeń, przygotowanie ciepłej wody 

użytkowej, bytowe i technologiczne –  4 818,5 TJ/rok, w tym głównie w grupie mieszkalnictwa: 

2 931,2 TJ/rok (60,8%). 

 

6. W związku z przewidywanym rozwojem podmiotów gospodarczych oraz mieszkalnictwa następuje wzrost 

zapotrzebowania na nośniki energetyczne na terenie Gminy Miasta Radomia. W scenariuszach rozwoju 

zakłada się, że obszary przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz zabudowę usługowo-

produkcyjną zostaną zagospodarowane do 2031 roku w następującym stopniu: 

- Scenariusz „A” – 20%, 

- Scenariusz „B” – 50%, 

- Scenariusz „C” – 80%. 
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Przyrost zapotrzebowania na nośniki energetyczne wynikający z chłonności terenów wyznaczonych w 

istniejących i planowanych do opracowania planach miejscowych (scenariusz B) oszacowano na poziomie: 

- potrzeby grzewcze dla nowych terenów wyniosą – 722,4 TJ, 

- zapotrzebowanie na moc grzewczą dla nowych terenów wyniesie – 29,2 MW, 

- zapotrzebowanie na energię elektryczną – 108,1 GWh, 

- zapotrzebowanie mocy energii elektrycznej – 104,0 MW. 

 

7. W zaopatrzeniu w energię ogółem w Gminie Miasta Radomia przeważający udział ma gaz ziemny 

(32,7%), energia elektryczna (25,0%) oraz ciepło sieciowe (24,1%). Udział pozostałych paliw w bilansie 

energetycznym miasta jest następujący: paliwa węglowe (13,0%), drewno (2,8%), olej opałowy (2,8%), 

propan – butan (0,3%) oraz OZE (0,1%). 

 

8. W zaopatrzeniu w ciepło ogółem w Gminie Miasta Radomia przeważający udział ma gaz ziemny (42,0%). 

Udział pozostałych paliw w bilansie energetycznym miasta jest następujący: ciepło sieciowe (31,1%), 

paliwa węglowe (16,8%), drewno (3,7%), olej opałowy (2,6), propan – butan (0,3%), energia elektryczna 

(3,5%) i OZE (0,1%). 

 

9. Stan powietrza atmosferycznego w Gminie Miasta Radomia przedstawia się jako dostateczny. Głównym 

problemem z zakresu emisji zanieczyszczeń do atmosfery ze źródeł zlokalizowanych w gminie jest niska 

emisja zanieczyszczeń z palenisk przydomowych, która wyraża się w podwyższonym stężeniu pyłu 

zawieszonego PM2.5 i PM10 oraz benzo[a]pirenu zwłaszcza w sezonie grzewczym oraz emisja 

pochodzenia komunikacyjnego, która przyczynia się między innymi do podwyższonego stężenia tlenków 

azotu (NOx).  

 

10. Z analizy kosztów ciepła wynika, że najtańszymi nośnikami energii w chwili obecnej są słoma, biomasa 

oraz węgiel. Umiarkowane koszt wiążą się z ogrzewaniem budynków pompami cieplnymi, gazem 

ziemnym i ciepłem sieciowym. Najdroższymi nośnikami energii jest olej opałowy, energia elektryczna oraz 

gaz płynny (LPG). 

 

11. W Gminie Miasta Radomia miejski system ciepłowniczy zaopatrywany jest w ciepło ze źródeł spółki 

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna, która posiada koncesję na 

wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 

 
RADPEC S. A. posiada następujące źródła ciepła: 

 Ciepłownia „Południe” o wydajności nominalnej 169,5 MW, 

 Ciepłownia „Północ” o wydajności nominalnej 116,3 MW. 

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 
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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, m. in. 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, min. 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, 

odazotowania, odpylania, usuwania Hg, HCI, HF, koszt przedsięwzięcia – 95 mln zł, planowany 

termin wykonania 31.12.2022 r., 

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/70 MWt 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. 

 

12. Operatorem oraz właścicielem infrastruktury gazowej niskiego, średniego oraz wysokiego ciśnienia na 

terenie Gminy Miasta Radomia jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. – Oddział w Warszawie (PSG). 

 

Na podstawie informacji Polskiej Spółki Gazownictwa przedsiębiorstwo planuje następujące  inwestycje: 

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

zamieszkałych w Radomiu 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.  
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13. Właścicielem poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego na obszarze Gminy Miasta 

Radomia jest PGE Dystrybucja S. A. 

 

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. W załączniku 1 do tomu I przedstawiono wykaz zadań inwestycyjnych planowanych 

na terenie Gminy Miasta Radomia. 

 

14. W zakresie zaopatrzenia w ciepło budownictwa przyjmuje się realizację następujących zadań: 

- poprawa jakości powietrza, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł niskiej emisji 

poprzez eliminowanie tych źródeł oraz realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych (realizacja 

Programu Ograniczenia Niskiej Emisji; termomodernizacja budynków użyteczności publicznej; 

termomodernizacja budynków mieszkalnych); 

- poprawa sposobu komunikowania się ze społeczeństwem, zmierzające do uzyskania większej 

akceptowalności zagadnień związanych z systemami zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe, 

- promocja ekologicznych nośników energii (wspólnie z przedsiębiorstwami energetycznymi, 

dystrybutorami ekologicznych paliw oraz producentami niskoemisyjnych technologii) oraz technologii 

termomodernizacji budynków, 

- wspólne występowanie (lub firmowanie programów przez gminę) o środki preferencyjne 

z właścicielami lub administratorami budynków, np. w ramach programów ograniczenia niskiej emisji 

(NFOŚiGW w Warszawie, krajowe, pomocowe – Unia Europejska i inne) w zakresie 

termomodernizacji tych budynków – gmina w ramach swojej działalności może wspierać 

merytorycznie wnioskodawców. 

 

15. W zakresie działań, związanych z racjonalizacją użytkowania ciepła oraz energii elektrycznej w obiektach 

należących do miasta, budynkach mieszkalnych i innych budynkach należących do podmiotów 

gospodarczych przewiduje się: 

- Realizację działań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia, 

- popularyzowanie wśród indywidualnych mieszkańców działań mających na celu ograniczenie zużycia 

energii w budynkach mieszkalnych, 

- zaleca się termomodernizację w budynkach należących do miasta tj. ocieplenie przegród zewnętrznych, 

montaż zaworów termostatycznych, montaż automatyki w kotłowniach zasilających budynki 

użyteczności publicznej oraz modernizacja źródeł ciepła, z wykorzystaniem zewnętrznych środków 

finansowych oferowanych w ramach oferty krajowych funduszy ochrony środowiska, 

- należy wprowadzić monitoring zużycia energii, paliw (również wody) oraz kosztów w budynkach 

użyteczności publicznej (np. poprzez wdrożenie Programu Zarządzania Energią w Budynkach 

Użyteczności Publicznej), 

- organizację, planowanie i finansowanie działań związanych z modernizacją źródeł ciepła i działań 

termomodernizacyjnych. 
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16. W zakresie rozwoju energetyki odnawialnej na terenie miasta proponuje się: 

- zastosowanie kolektorów słonecznych w części budynków zarządzanych przez miasto (szkoły, obiekty 

sportowe) oraz popularyzację tego typu urządzeń wśród właścicieli budynków jednorodzinnych oraz 

podmiotów gospodarczych,  

- ulgi podatkowe dla mieszkańców, którzy zastępują konwencjonalne ogrzewanie (węglowe) na systemy 

oparte o źródła odnawialne - Rada Miejska przy uchwalaniu stawek podatkowych może wprowadzić 

również ulgi podatkowe wspierając działania proekologiczne, 

- zastosowanie pomp ciepła czy układów wentylacji mechanicznej współpracujących z gruntowymi 

wymiennikami ciepła (np. w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej 

i budynkach handlowo – usługowych), 

- wykorzystanie istniejącego energetycznego potencjału biomasy (drewno, słoma) na miejscu 

(np. w gospodarstwach rolnych), 

- możliwość budowy farm fotowoltaicznych oraz montażu ogniw fotowoltaicznych na dachach 

budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, usługowych, handlowych i innych. 

 

17. Niniejszy „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy 

Miasta Radomia na lata 2017-2031” stanowi dla Prezydenta Miasta Radomia podstawę do 

przeprowadzenia procesu legislacyjnego zgodnie z art. 19. Ustawy Prawo energetyczne, który zakończy się 

uchwaleniem „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta 

Radomia na lata 2017-2031”. 

 

18. Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych są zbieżne z niniejszymi założeniami, dlatego też zgodnie 

z Ustawą - Prawo energetyczne w chwili obecnej nie ma potrzeby realizacji „Projektu planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia”. 

 
19. Wytyczne dotyczące stosowania opisów w opracowywanych lub aktualizowanych miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie „zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego” (ochrona powietrza) oraz „zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej”: 

- system zaopatrzenia w ciepło – przewiduje się stosowanie proekologicznych źródeł indywidualnych 

(źródła na olej opałowy, biomasę, niskoemisyjne kotły węglowe, źródła na gaz ziemny), ciepła 

sieciowego oraz źródeł odnawialnych,  

- system pokrycia potrzeb bytowych – wszystkie potrzeby bytowe będą pokrywane przy użyciu gazu 

ziemnego, płynnego oraz energii elektrycznej, 

- system zaopatrzenia w energię elektryczną – ustala się obowiązek rozbudowy sieci 

elektroenergetycznej w sposób zapewniający obsługę wszystkich istniejących i projektowanych 

obszarów zabudowy w sytuacji pojawienia się takiej potrzeby. 

 

20. Dokument „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy 

Miasta Radomia na lata 2017-2031” został poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. Zgodnie z uzyskaną odpowiedzią Zastępcy Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Warszawie, w której uwzględnił uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu 
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informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, oraz charakterystykę i lokalizację projektów ujętych w analizowanym 

dokumencie uzgodnił w jego przypadku odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. Zgodnie z uzyskaną odpowiedzią Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie wniesiono o przedłożenie przedmiotowego dokumentu celem stwierdzenia, czy 

wymaga on przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

 

21. Prezydent sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem energetycznym miasta w ramach współpracy 

z przedsiębiorstwami energetycznymi zorganizuje system monitorowania: 

- aktualizacji planów i rozwoju systemów energetycznych na terenie Gminy Miasta Radomia, 

uwzględniającej potrzeby wynikające z obecnych i przygotowywanych planów miejscowych, 

- realizacji ustaleń planów miasta i planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych na terenie 

Gminy Miasta Radomia, 

- zgodności realizacji planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych z ustaleniami „Założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2017-

2031”, 

- zakresu, standardu i kosztów usług energetycznych, w tym wdrażania programów i współfinansowania 

przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć i usług zmierzających do zmniejszenia zużycia 

paliw i zużycia energii u odbiorców, 

- aktualnego i prognozowanego zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

 

22. Uchwalone przez Radę Miejską „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2031” zgodnie z aktualnym brzmieniem Ustawy Prawo 

energetyczne obowiązuje przez okres 15 lat od momentu uchwalenia i wymaga aktualizacji co najmniej raz 

na 3 lata. 


