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1

Wstęp

Rada Miasta Katowice uchwałą nr LVI/1311/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie
aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla miasta Katowice” (Założenia do planu), zobligowała Prezydenta Miasta Katowice do:
1. monitorowania podaży i zapotrzebowania energii cieplnej, energii elektrycznej i paliw
gazowych w mieście Katowice,
2. bieżącej analizy powstałych w przedsiębiorstwach energetycznych planów rozwoju dla
oceny potrzeby opracowania planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe obszaru miasta Katowice lub jego części,
3. przedstawiania Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice do dnia
30 listopada każdego roku okresowej – corocznej informacji o realizacji „Założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta
Katowice”.
Jednocześnie, zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 385/2014 Prezydenta Miasta
Katowice z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego, który
będzie odpowiedzialny za wdrażanie i monitorowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla miasta Katowice” (PGN), przyjętego uchwałą Rady Miasta Katowice LVI/1319/14
z 29 października 2014 r. (aktualizacja uchwałą nr XIX/374/15 RMK z dn. 17.12.2015 r.).
Zespół, zobowiązany został do przedstawiania rocznego raportu z realizacji PGN zarówno
Prezydentowi Miasta Katowice, jak i Komisji Rady Miasta Katowice.
Nawiązując do powyższych dokumentów oraz ścisłego powiązania Założeń do planu oraz
PGN, opracowana została „Informacja Prezydenta Miasta o realizacji „Założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice” oraz
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”
1.1

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe

W myśl art. 19 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do
elektryczną i paliwa gazowe. Po zmianie przepisów
projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co
co najmniej raz na 3 lata.

Prawo energetyczne wójt (burmistrz,
planu zaopatrzenia w ciepło, energię
prawnych, od dnia 11 marca 2010 r.
najmniej na okres 15 lat i aktualizuje

Założenia do planu to dokument, który na poziomie strategicznym określa i precyzuje
politykę energetyczną gminy. Zawiera on pełną charakterystykę gminy w zakresie źródeł
zasilania, sieci przesyłowych i instalacji odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii
i paliw. Jest to dokument, określający w założonym okresie, potrzeby energetyczne
gminy oraz możliwości i sposób ich pokrycia.
Zgodnie z art. 19 ust. 8 ww. ustawy Założenia do planu zostały przyjęte Uchwałą Rady
Miasta Katowice nr LVI/1311/14 z dnia 29.10.2014 r.
1.2

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Najważniejszym programem wykonawczym do opisanych powyżej Założeń do planu jest
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”. PGN dla miasta Katowice został
przyjęty uchwałą nr LVI/1318/14 Rady Miasta Katowice z dnia 29.10.2014 r.
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&id=1415345296
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Mając na uwadze konieczność wniesienia poprawek Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ujęcia dodatkowego zadania
związanego z rozbudową infrastruktury tramwajowej na terenie miasta Katowice, w roku
2015 PGN został zaktualizowany - uchwała nr XIX/374/15 RMK z dnia 17.12.2015 r.
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&id=1450772025
Dokument zawiera strategię działań oraz plan przedsięwzięć związanych ze
zrównoważoną i niskoemisyjną gospodarką energetyczną Miasta, uwzględniając
uwarunkowania krajowej i europejskiej polityki klimatycznej, jak również czynniki
lokalne, specyficzne dla Katowic.
Na potrzeby wdrażania i monitorowania PGN, w Urzędzie Miasta Katowice powołany
został specjalny Zespół Roboczy składający się z pracowników następujących wydziałów:
Wydział Kształtowania Środowiska, Wydział Budynków i Dróg, Wydział Rozwoju Miasta,
Wydział Transportu i Wydział Funduszy Europejskich. Wszystkie informacje dotyczące
PGN
umieszczane
są
na
dedykowanej
stronie
internetowej
–
www.katowice.energiaisrodowisko.pl.
PGN został opracowywany zgodnie z wytycznymi konkursu NFOŚiGW w Warszawie
w ramach POIiŚ 2007-2013 priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna
środowisku i efektywność energetyczna działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej” i wraz z dokumentem
„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
miasta Katowice” uzyskał dofinansowanie w postaci dotacji (koszt opracowań:
334 437,00 PLN w tym: środki własne 77 522,11 PLN, dotacja 256 914,89 PLN)
2

Podaż i zapotrzebowanie nośników energii na terenie miasta Katowice

2.1

Bilans potrzeb grzewczych

Na potrzeby wyznaczenia bilansu potrzeb grzewczych miasto Katowice zostało podzielone
na obszary bilansowe wg wielu zależności, z czego najważniejszymi kryteriami były:


dostosowanie granic obszarów bilansowych do podziału terenów w studium
uwarunkowań (przede wszystkim brane były pod uwagę tereny istotne z punktu
widzenia energetycznego, a więc tereny budownictwa mieszkalnego, przemysłu
i usług),



miejscowy zakres oddziaływania systemu cieplnego.

Powyższym obszarom można przyporządkować dzielnice miasta. Należy zwrócić jednak
uwagę, iż dzielnice miasta nie pokrywają się w sposób dokładny z granicami obszarów, a
niektóre obszary bilansowe zawierają czasem więcej niż jedną dzielnicę bądź osiedle.
Szczegółowe dane dotyczące założeń bilansowych znajdują się w Założeniach do planu
przyjętych uchwałą Rady Miasta Katowice nr LVI/1311/14 z dnia 29.10.2014 r.
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1415085728
Strukturę zapotrzebowania na moc cieplną na potrzeby grzewcze (1 482,8 MWt)
w zależności od rodzaju nieruchomości, przedstawia poniższy wykres:
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Strukturę udziału poszczególnych nośników energii w pokryciu potrzeb cieplnych
(10 841,7 TJ) przedstawia poniższy wykres:
Procentowy udział poszczególnych nośników ciepła w pokryciu potrzeb cieplnych

Węgiel (system
ciepłowniczy)
48,99%

Węgiel
33,71%
Odpady
0,05%
Metan
0,62%

2.2

Gaz
10,14%
Energia odnawialna (sys.
Energia odnawialna
ciepłowniczy)
0,09%
2,13%

Energia elektryczna
2,38%

Olej, gaz płynny
1,08%

Gaz (system
ciepłowniczy)
0,81%

Energia cieplna

System zaopatrzenia Katowic w ciepło jest jednym z bardziej złożonych systemów w
Polsce. Na terenie Miasta działalność w zakresie dystrybucji i sprzedaży ciepła prowadzą
4 podmioty.
l.p.

Wyszczególnienie

ul.

nr

kod

Miasto

1

Zakłady Energetyki Cieplnej Katowice S.A.

Ścigały

14

40-205

Katowice

2

TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Grażyńskiego

49

40-126

Katowice

3

Zakład Gospodarki Cieplnej Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Medyków

2A

40-752

Katowice

4

EC Ciepło Sp. z o.o.

M. C. Skłodowskiej

3

41-503

Chorzów

W roku 2015 ZEC S.A. oraz EC Szopienice Sp. z o. o. (do tej pory własność ZEC S.A.)
sprzedane zostały firmie DK Energy Polska Sp. z o.o. Mimo przynależności do grupy
kapitałowej, pozostano przy nazwie ZEC S.A. Katowice.
EC Szopienice Sp. z o. o. przekształcona została w Wydział 13 ZEC S.A. Na potrzeby
prowadzenia bieżących bilansów dane dotyczące Wydziału 13 zsumowane zostały
z pozostałymi źródłami będącymi do tej pory źródłami ZEC S.A.
Na
poniższych
wykresach
wymienionych Przedsiębiorstw.

przedstawiono

podstawowe

informacje
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Tauron Ciepło Sp. z o.o.

Zakłady Energetyki Cieplnej S.A.

Zakłady Energetyki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

EC Ciepło Chorzów Sp. o. o.
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Na terenie miasta Katowice, poza odbiorcami ciepła zasilanymi gorącą wodą, występują
również odbiorcy pary. Wytwarzaniem pary technologicznej (wyłącznie na potrzeby
technologiczne) dla odbiorców zajmują się trzy źródła:


Kotłownia ZEC S.A. Kostuchna,



EC Szopienice Sp. z o.o.,



Zakład Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Udział poszczególnych przedsiębiorstw w rynku ciepła oraz strukturę odbiorców ciepła
przedstawiono na poniższych wykresach:

Rezerwa mocy cieplnej w źródłach znajdujących się na terenie miasta Katowice wynosi
obecnie ok. 259,61 MWt.
2.3

Energia elektryczna

Na terenie miasta Katowice działalność w zakresie dystrybucji i dostawy energii
elektrycznej prowadzą 4 przedsiębiorstwa:
1. PSE Południe S.A. (najwyższe napięcia),
2. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach,
3. PKP Energetyka S.A. Górnośląski Rejon Dystrybucji,
4. Elektrownia Chorzów S.A.
Na poniższych wykresach przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zużycia
energii elektrycznej oraz liczbę odbiorców:
Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach
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PKP Energetyka S.A.

Elektrownia Chorzów S.A.

Łączne zapotrzebowanie energii elektrycznej oraz ilość odbiorców na terenie miasta
Katowice przedstawiona została na poniższych wykresach:
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2.4

Paliwo gazowe

Na terenie miasta Katowice działalność w zakresie dystrybucji i dostawy paliwa gazowego
prowadzą 3 przedsiębiorstwa:
1. GAZ-SYSTEM S.A. oddział w Świerklanach (przesył gazu na wysokim ciśnieniu),
2. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., oddział w Zabrzu (dystrybucja gazu),
3. PGNiG Obrót Detaliczny Region Górnośląski (obrót gazem).
Na kolejnych wykresach przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zużycia paliwa
gazowego oraz ilość odbiorców:

* w roku 2014 handel i usługi są wykazywane razem

Na poniższych wykresach przedstawiono podstawowe informacje dotyczące rezerw stacji
redukcyjnych I i II stopnia:
Obciążenie stacji I-go stopnia (bez stacji przy ul. Bocheńskiego)
10000

Przepustowość rzeczywista

9000

Przepustowość maksymalna

8000
7000
6000

[Nm 3 /h]

5000
4000
3000
2000
1000

0
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3

Harmonogram działań dla Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
miasta Katowice – stan na dzień 29.01.2015 r. (wykonanie na dzień 17.12.2015 r.)

1

Opracowanie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej

x

2

Realizacja zadań zawartych w Planie
Gospodarki Niskoemisyjnej

x

3

Aktualizacja Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej

4

Aktualizacja Założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe

5

Ujednolicenie zapisów Miejscowych
Planów Zagospodarowania
Przestrzennego dotyczących zasad
rozbudowy infrastruktury technicznej

6

7

x

x

x

x

x

Opracowanie dynamiki wypełnienia
się obszarów bilansowych

x

x

Umożliwienie, na zasadzie
wzajemności, dostępu do zasobów
mapowych Przedsiębiorstw
Energetycznych oraz miasta Katowice

x

x

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Zadanie

2014

Termin wykonania zadania
Wydział
Koszt
Wykonanie
odpowiedzialny
szacunkowy
2015

Opis działania

105 000,00

3 505,50

WKŚ, WBD, WFE,
WRM

Wykonanie dokumentu w roku 2014 (98 400,00 zł).
W 2015 r. aktualizacja dokumentu związana z uwagami NFIOŚiGW w Warszawie
oraz koniecznością wpisania zadania spółki Tramwaje Śląskie S.A. związanego z
rozbudową infrastruktury tramwajowej.
Aktualizacja dokumentu przyjęta Uchwałą nr XIX/374/15 Rady Miasta Katowice z
dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”.

x

Wg PGN

Wg PGN

WKŚ, WBD, WFE,
WRM, WIN, WT,
BZP, WP, BP

Zgodnie z harmonogramem działań PGN.

x

x

Wg PGN

-

WKŚ, WBD, WFE,
WRM, WT

Przewidziana do wykonania w roku 2017.

x

x

Wg PGN

-

WBD, WKŚ

x

Zadanie
własne

-

WPP, WKŚ, WBD

Zadanie
własne

-

WRM, WOIS,
WBD, WPP

Bezkosztowo

-

WG, WBD

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Przewidziana do wykonania w roku 2017 łącznie z aktualizacją „Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Katowice”.
MPZP opiniowane na bieżąco. Organ nadzorczy zaczyna uchylać części zakazów
dotyczących spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze. Stosowane są inne
propozycje zapisów.
Wykonane przez Wydział Obsługi Inwestorów Strategicznych zestawienie "Tereny
inwestycyjne miasta Katowice" - wrzesień 2015 r.
Kolejna weryfikacja terenów podczas aktualizacji dokumentu w 2017 r.

W 2015 r. nie zaszła konieczność realizacji zadania.
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8

Analiza możliwości pozyskania tzw.
”białych certyfikatów”

9

Współpraca miasta Katowice z
Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD), oraz
Operatorem Systemu Przesyłowego
(OSP) celem wprowadzenia sieci
Smart Grid

10

Przeprowadzenie komp. badań na
temat natężenia ruchu sam. na
terenie miasta Katowice wraz z
opracowaniem wieloletniego planu
transportu publ. oraz opr. modelu
ruchu

11

Wdrożenie działań zmierzających do
szerszego wyk. oraz zabudowy na
terenie miasta stacji paliw CNG

12

Rozwój punktów ładowania
samochodów energią elektryczną

13

Analiza przystąpienia miasta Katowice
do „Porozumienia między
Burmistrzami”

x

x

x

x

Wydział
Koszt
Wykonanie
odpowiedzialny
szacunkowy
2015

25 000,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Zadanie

2014

Termin wykonania zadania

x

Zadanie
własne

0,00

-

Opis działania

WBD

Opracowana została opinia z dnia 29.10.2015 r. dotycząca pozyskania przez miasto
Katowice "białych certyfikatów".
Na chwilę obecną miasto Katowice nie będzie korzystało z możliwości pozyskania
„białych certyfikatów”.

WOIS, WBD

Zadanie wykonywane wg potrzeb. W kilku obiektach miasta Katowice, w których
realizowany jest zadanie PGN – KTW003 „System monitoringu nośników energii i
wody wraz z usługą eksploatacji”, pomimo wcześniejszych ustaleń, liczniki energii
elektrycznej nie zostały wymienione co uniemożliwia częściową realizację zadania.
Trwają rozmowy w temacie ze spółką Tauron Dystrybucja S.A. o bezkosztową
wymianę urządzeń pomiarowych przystosowanych do odczytu danych.

1 200 000,00

944 630,00

WT, WRM

x

Zadanie
własne

-

WOIS, WBD

x

Zadanie
własne

-

WOIS, WBD,
WFE, WP, WT

Zadanie
własne

-

WBD

Na zlecenie Miasta Katowice realizowane jest opracowanie pn. „Wieloletni plan
rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice”, obejmujące w
swoim zakresie m.in. przeprowadzenie kompleksowych badań ruchu i wykonanie
modelu ruchu.
Część diagnostyczna dokumentu została zakończona, trwają prace nad częścią
analityczną, w której wyznaczone będą kierunki rozwoju zgodne z uchwaloną 17
grudnia 2015 r. Strategią Rozwoju Miasta Katowice 2030.
Współpraca z KHW i AGH odnośnie wykonania wstępnego studium wykonalności dla
zagospodarowania gazu z odmetanowania kopalń.
Po nawiązaniu kontaktu przez pracownika PGNiG opracowana została opinia z dnia
14.12.2015 r. dotycząca zorganizowania spotkania w tematyce CNG.
Wydział Inwestycji w dniu 30.09.2015 r. zorganizował spotkanie nt. usytuowania
stacji poboru energii elektrycznej dla autobusów na węzłach w ramach Katowickiego
Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych. Z ustaleń wynika, że
umiejscowienie stacji poboru energii jest możliwe tylko na węźle „Brynów pętla”.
Istnieje również możliwość umiejscowienia stacji poboru energii elektrycznej w
planowanych do wykonania dokumentacjach projektowych dla innych węzłów
przesiadkowych, w tym na węźle „Kostuchna”.
Zgodnie z opinią przesłaną przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania
Energii z dnia 17.02.2016 r. korzyści z przystąpienia do Porozumienia między
Burmistrzami mają obecnie charakter głównie wizerunkowy a przyjęte zobowiązania
motywują do podejmowania działań, które w Katowicach już są realizowane.
Przystąpienie do Porozumienia między Burmistrzami nie jest obecnie niezbędne dla
zapewnienia realizacji celu, jakim jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej i poprawa
jakości życia mieszkańców w mieście Katowice.
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Monitoring „Założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla
miasta Katowice” za pomocą
wskaźników SAS

4

L.p.

1

2

3

x

x

x

x

x

2020

2019

2018

2017

2016

2014

Zadanie

2015

Termin wykonania zadania

x

Wydział
Koszt
Wykonanie
odpowiedzialny
szacunkowy
2015

Zadanie
własne

x

-

WBD

Opis działania
Na obecnym etapie, wskaźniki SAS (System Analiz Samorządowych) oraz pozostałe
wskaźniki dotyczące gospodarki energetycznej miasta (lub mające na nie wpływ)
zawarte we wszystkich strategicznych dokumentach miasta Katowice, są w trakcie
uzupełnień, opracowania i weryfikacji.
Od 01.01.2017r . planowany jest do wprowadzenia na okres 10 lat nowy system
zbierania i archiwizacji danych związanych z bilansowaniem paliw, i energii.
Zweryfikowane wskaźniki udostępnione zostaną niezwłocznie po ich opracowaniu.

Harmonogram działań dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice – wg stanu na dzień 10.12.2014 r.
(wykonanie na dzień 17.12.2015 r.)

ID

KTW001

KTW002

KTW003

Rodzaj działania

Zakup i wdrożenie trwałego
systemu zarządzania
energią i środowiskiem w
mieście Katowice
Aktualizacja "Planu
gospodarki niskoemisyjnej
dla miasta Katowice" oraz
„Założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną oraz
paliwo gazowe dla miasta
Katowice”
System monitoringu
nośników energii i wody
wraz z usługą eksploatacji

Koszt całkowity
realizacji
zadania na rok
2015
[zł]
0,00

0,00

300 000,00

Planowana
kwota dof. na
rok 2015

Wykonanie
(środki własne)
2015 r.

Wykonanie
(kwota dof.)
2015 r.

[zł]

[zł]

[zł]

0,00

0,00

0,00

0,00

3 505,50

297 763,00

0,00

Opis działania

Środki na rok 2016 zabezpieczone w budżecie jednostkowym WKŚ.
Od 01.01.2017 r. konieczność zmiany sytemu zbierania i archiwizacji danych na okres 10 lat.

Wykonanie dokumentu w roku 2014 (98 400,00 zł).
W 2015 r. aktualizacja dokumentu związana z uwagami NFOŚ i GW w Warszawie oraz
0,00 koniecznością wpisania zadania spółki Tramwaje Śląskie S.A. związanego z rozbudową
infrastruktury tramwajowej. Aktualizacja całego PGN, wraz z reinwentaryzacją, planowana w
2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego podpisana
została umowa nr 2504/15 z dnia 24.09.2015 r. z firmą INTROBAT SP. Z O.O. na kwotę
548 184,00 zł w tym:
0,00 2015 r. - 297 763,00 zł;
2016 r. - 148 022,00 zł;
2017 r. - 102 399,00 zł
System monitoringu i eksploatacji obejmuje 22 budynki użyteczności publicznej.
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L.p.

4

ID

KTW004

5

KTW005

6

KTW006

7

KTW007

8

KTW008

Rodzaj działania

Zakup i wdrożenie
interaktywnego systemu
monitoringu nośników
energii wraz z możliwością
eksploatacji w obiektach
użyteczności publicznej na
terenie miasta Katowice

Przebudowa źródeł
zasilania w energię cieplną
wraz z automatyką
czasowo-pogodową w
wybranych obiektach
miasta Katowice
Wdrażanie systemu
zielonych
zamówień/zakupów
publicznych
Instalacja
wysokosprawnego systemu
kogeneracji wraz z
przebudową jednostki
odzysku ciepła ze spalin w
procesie termicznego
unieszkodliwiania odpadów
w ZUO w Katowicach
Modernizacja i rozbudowa
sieci ciepłowniczej
dystrybucji do odbiorców
zewnętrznych ciepła
wytwarzanego w procesie
termicznego
unieszkodliwiania odpadów
w ZUO w Katowicach

Koszt całkowity
realizacji
zadania na rok
2015
[zł]

0,00

Planowana
kwota dof. na
rok 2015

Wykonanie
(środki własne)
2015 r.

Wykonanie
(kwota dof.)
2015 r.

[zł]

[zł]

[zł]

0,00

0,00

Opis działania

W dniu 28.07.2015 r. Prezydent Miasta Katowice podpisał list intencyjny dotyczący realizacji
międzynarodowego projektu pod nazwą „Low carbon urban morphology. New urban
morphologies, new governances, new challenges for cities in energy transition” –
akronim „MOLOC” („Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie
przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu
transformacji do gospodarki niskoemisyjnej”). Projekt dofinansowany jest z Programu Interreg
Europa. Jego głównym celem dla miasta Katowice będzie opracowanie optymalnego modelu
0,0
wdrożenia zadania KTW004.
Zgodnie z informacją uzyskaną z GIG, projekt w obecnym konkursie nie uzyskał
dofinansowania. Wniosek zostanie poprawiony i złożony w kolejnym naborze.
Jednocześnie, w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA), przygotowana została
propozycja realizacji projektu, pn. „Zakup i wdrożenie interaktywnego systemu monitoringu
nośników energii wraz z możliwością eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej na terenie
miasta Katowice”.

0,00

0,00

0,00

Środki na rok 2016 zabezpieczone w budżecie jednostkowym WKŚ.
W trakcie przygotowania opis przedmiotu zamówienia dotyczącego inwentaryzacji źródeł ciepła
0,00
w budynkach nie poddawanych termomodernizacji (zadania od KTW010 do KTW017) i nie
objętych systemem monitoringu online (zadanie KTW003).

0,00

0,00

0,00

0,00 Brak podjętych działań.

0,00

0,00

0,00

0,00 Realizacja zadania zaplanowana po roku 2020.

0,00

Projekt na liście warunkowej – planowany do zgłoszenia w procedurze konkursowej (brak
naborów w 2015 i 2016 roku – poddziałanie 4.1.3 – RPO WSL.
W ramach powyższego działania przyłączono nową halę Hurtowni Kwiatów Róża przy ulicy
0,00 Hutniczej 6 – przyłącze ciepłownicze w całości zostało sfinansowane przez odbiorcę
zewnętrznego.
Wznowiono również dostawy ciepła do odbiorcy zewnętrznego Ferrum S.A., który również
na własny koszt podłączył jedną z hal produkcyjnych do sieci ciepłowniczej ZUO.
W ramach środków posiadanych przez ZUO na remonty usunięto jedną awarię

0,00

0,00
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L.p.

9

10

ID

KTW009

KTW010

11

KTW011

12

KTW012

13

KTW013

Rodzaj działania

Wykorzystanie ciepła
odpadowego do produkcji
chłodu wykorzystywanego
w magazynie odpadów
niebezpiecznych w ZUO w
Katowicach
Poprawa efektywności
energetycznej poprzez
kompleksową
termomodernizację
budynków użyteczności
publicznej w mieście
Katowice – projekt I
Poprawa efektywności
energetycznej poprzez
kompleksową
termomodernizację
budynków użyteczności
publicznej w mieście
Katowice – projekt II
Poprawa efektywności
energetycznej poprzez
kompleksową
termomodernizację
budynków użyteczności
publicznej w mieście
Katowice – projekt III
Poprawa efektywności
energetycznej poprzez
kompleksową
termomodernizację
budynków użyteczności
publicznej w mieście
Katowice – projekt IV

Koszt całkowity
realizacji
zadania na rok
2015
[zł]

50 000,00

5 897 829,00

Planowana
kwota dof. na
rok 2015

Wykonanie
(środki własne)
2015 r.

Wykonanie
(kwota dof.)
2015 r.

[zł]

[zł]

[zł]

0,00

4 583 807,00

49 597,98

14 171,00

Opis działania

(uszkodzenie rurociągu) – wymieniono fragment około 1,5 m ciepłociągu.
We własnym zakresie przeprowadzono konserwację i malowanie 3 słupów podtrzymujących
estakadę ciepłociągu.
W 2015 r. planowano wykonanie projektu na kwotę 50.000 zł.
Z uwagi na wycofanie się "odbiorcy chłodu", odstąpiono od realizacji zadania poprzez
dokonanie w budżecie ZUO zmiany i wprowadzenie nowego zadania "Wymiana oświetlenia
zewnętrznego i wewnętrznego na energooszczędne LED w siedzibie ZUO w Katowicach" na
0,00
kwotę 49 597,98 zł.
Do zmiany zakresu realizacji zadania dołączona została szczegółowa analiza mocy źródeł
światła.
Zadanie zostanie zweryfikowane pod kątem możliwości jego realizacji, przy aktualizacji PGN.
Odbiór dokumentacji projektowej.
67 272,00 W 2016 r. zaplanowano aktualizację studium , złożenie wniosku o dofinansowanie oraz
rozpoczęcie realizacji zadania.

Odbiór dokumentacji projektowej.
W 2016 r. zaplanowano aktualizację studium wykonalności i złożenie wniosku o dofinansowanie
75 572,00
(nabór październik-listopad 2016).

1 540 802,00

1 203 122,00

18 572,00

2 518 514,00

1 988 587,00

21 438,00

Odbiór dokumentacji projektowej.
82 409,00 W 2016 r. zaplanowano aktualizację studium, złożenie wniosku o dofinansowanie oraz
rozpoczęcie realizacji zadania.

10 191 439,00

7 962 166,00

21 321,00

Odbiór dokumentacji projektowej.
99 324,00 W 2016 r. zaplanowano aktualizację studium wykonalności i złożenie wniosku o dofinansowanie
(nabór październik-listopad 2016).
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ID

14

KTW014

15

KTW015

16

KTW016

Rodzaj działania

Koszt całkowity
realizacji
zadania na rok
2015
[zł]

Planowana
kwota dof. na
rok 2015

Wykonanie
(środki własne)
2015 r.

Wykonanie
(kwota dof.)
2015 r.

[zł]

[zł]

[zł]

Poprawa efektywności
energetycznej poprzez
kompleksową
termomodernizację
budynków użyteczności
publicznej w mieście
Katowice – projekt V
Poprawa efektywności
energetycznej poprzez
kompleksową
termomodernizację
budynków użyteczności
publicznej w mieście
Katowice – projekt VI
Poprawa efektywności
energetycznej poprzez
kompleksową
termomodernizację
budynków użyteczności
publicznej w mieście
Katowice – projekt VII

Opis działania

24 349,00

Odbiór dokumentacji projektowej.
121 553,00 W 2016 r. zaplanowano aktualizację studium, złożenie wniosku o dofinansowanie oraz
rozpoczęcie realizacji zadania.

38 862,00

Odbiór dokumentacji projektowej.
171 541,00 W 2016 r. zaplanowano aktualizację studium, złożenie wniosku o dofinansowanie oraz
rozpoczęcie realizacji zadania.

25 291,00

Odbiór dokumentacji projektowej.
114 037,00 W 2016 r. zaplanowano aktualizację studium wykonalności i złożenie wniosku o dofinansowanie
(nabór październik-listopad 2016).
Mając na uwadze zmiany dotyczące rozwiązań poszczególnych programów wsparcia (POiŚ,
RPOWSL), rozpoczęto działania związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z części
konkursowej RPOWSL, termomodernizacji następujących obiektów:

17

KTW017

Termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej (część
konkursowa POIiŚ)

0,00

0,00

11 599,00

9 859,00








Gimnazjum 20,
VIII Liceum Ogólnokształcące,
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2,
Szkoła Podstawowa nr 65,
Miejski Dom Kultury Szopienice Giszowiec (Obr. Westerplatte 10),

Schronisko dla bezdomnych zwierząt.
W roku 2016 przewidziano wykonanie brakujących dokumentacji oraz studium wykonalności dla
powyższych lokalizacji.
Zadanie zostanie zweryfikowane pod kątem możliwości jego realizacji przy aktualizacji PGN.
18

KTW018

Termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej (poza
działaniami KCE010 KCE017)

3 071 814,00

0,00

-

Działania inwestycyjne i remontowe na podstawie „Programu zadań społecznych dla miasta
- Katowice na rok 2015”.
Sprawozdanie z wykonania tego zadania możliwe po przyjęciu wykonania budżetu za rok 2015.
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19

20

21

22

23

24

ID

Rodzaj działania

Koszt całkowity
realizacji
zadania na rok
2015
[zł]

Planowana
kwota dof. na
rok 2015

Wykonanie
(środki własne)
2015 r.

Wykonanie
(kwota dof.)
2015 r.

[zł]

[zł]

[zł]

Opis działania

KTW019

Utworzenie Rady ds.
lokalnej polityki
energetycznej

0,00

0,00

0,00

Realizacja zadania uwarunkowana jest realizacją przez Ministerstwo Środowiska projektu
„Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu”.
W ramach projektu zaplanowane zostało powołanie rady ds. lokalnej polityki energetycznej i
0,00 adaptacji do zmian klimatu.
W ramach działań wspierających w GZM w dniu 26.11.2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie
powołanego przy Związku Zespołu ds. ochrony powietrza i adaptacji do zmian klimatu.
Przewodniczącym zespołu jest przedstawiciel miasta Katowice.

KTW020

Wdrażanie standardu
ISO50001 w Urzędzie
Miasta Katowice oraz w
wybranych obiektach
użyteczności publicznej

0,00

0,00

0,00

Środki na rok 2016 zabezpieczone w budżecie jednostkowym WKŚ.
0,00 Planowane zorganizowanie szkolenia dla zainteresowanych komórek organizacyjnych Urzędu
Miasta Katowice i jednostek organizacyjnych miasta Katowice.

KTW021

Zakup i montaż punktów
oświetlenia cmentarza
komunalnego

KTW022

Efektywność energetyczna,
odnawialne źródła energii,
wzrost jakości życia i
bezpieczeństwa przestrzeni
publicznej w zakresie
oświetlenia miejsc
niebezpiecznych i
newralgicznych na terenie
miasta Katowice.

KTW023

KTW024

Zakup i montaż systemu
monitoringu i sterowania
oświetleniem dróg
publicznych na terenie
miasta Katowice
Rozbudowa portalu
informacyjno edukacyjnego
www.katowice.energiaisrod
owisko.pl

0,00

0,00

17 743 530,00

15 082 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

13 235,85

0,00

9 791,00

Katowickie Cmentarze Komunalne zwróciły się do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem
o zabezpieczenie środków na ww. zadanie w budżecie na 2016 r.
0,00
MZUM nie ma ujętego zadania w budżecie z uwagi na to, że nie otrzymał planowanej na 2016 r.
kwoty.
Wykonanie 2015 - zgodnie z danymi z MZUM z dnia 14.01.2016r.
Projekt został podzielony na 2 projekty:
„Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa
przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na
terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego” (4.1.1 Odnawialne
źródła energii – ZIT) oraz
„Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa
75 004,35
przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie
miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i
inteligentnej integracji” (4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie-ZIT)
ze względu na zmiany w SZOOP RPO WSL 2014 – 2020.
Część projektu dot. montażu oświetlenia hybrydowego po przedmiotowej zmianie nie wpisywała
się w PI 4.5, dlatego została przeniesiona do PI 4.1 Odnawialne źródła energii i jest
wykonywana jako oddzielny projekt.
Realizacja zadania zaplanowana po roku 2020.
W ramach realizacji zadania KTW022 nowe oprawy wyposażone zostaną w system
0,00
przekazywania danych możliwy do wykorzystania przy tworzeniu jednolitych struktur
zarządzania oświetleniem.
Umowa na aktualizację i rozszerzenie treści strony internetowej nr 1607/15 z dnia 27.05.2015 r.
z FEWE w Katowicach na kwotę: 19.581,60 zł;
0,00 w tym:
2015 r. – 9 790,80 zł
2016 r. – 9 790,80 zł
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Koszt całkowity
realizacji
zadania na rok
2015
[zł]

Planowana
kwota dof. na
rok 2015

Wykonanie
(środki własne)
2015 r.

Wykonanie
(kwota dof.)
2015 r.

[zł]

[zł]

[zł]

Opis działania

Wykonanie nowej grafiki, aktualizacja informacji, rozszerzenie treści dla najmłodszych
użytkowników strony, utworzenie profilu FB.

25

26

27

KTW025

Ograniczanie niskiej emisji
na terenie miasta Katowice
- kontynuacja działań
związanych z dof. wymiany
źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych

KTW026

Przyłączenie budynków
mieszkalnych
wielorodzinnych do sieci
ciepłowniczej wraz z ich
termomodernizacją Dzielnica Ligota - etap I i II

KTW027

Ograniczanie niskiej emisji
na terenie miasta Katowice
- kontynuacja działań
związanych z wymianą
źródeł ciepła w budynkach
wielorodzinnych poprzez
podłączenie do sieci
ciepłowniczej lub
gazowniczej z
uwzględnieniem
mikrogeneracji, kolektorów
słonecznych

28

KTW028

29

KTW029

30

KTW030

Budowa sieci
ciepłowniczych i
gazowniczych na terenie
miasta
Termomodernizacja
budynków na terenie
miasta Katowice
Organizacja Dni Energii

2 564 282,00

475 000,00

440 000,00

0,00

380 000,00

0,00

2 549 698,00

0,00

1 128 000,00

0,00

Dopłaty do zamiany systemu ogrzewania oraz wykorzystania OZE – środki z opłat za
gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Do czasu ukazania się szczegółowych opisów dotyczących „Programu kompleksowej likwidacji
niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej” realizowanego jako część działania 1.7
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, prace projektowe dla zadania zostały
0,00 wstrzymane.
Jednocześnie rozpoczęto rozmowy z przedstawicielami Tauron Ciepło Sp. z o. o. oraz ZEC S.A.
dotyczące ścisłej współpracy ukierunkowanej na rozbudowę sieci ciepłowniczych na terenie
miasta Katowice.
W ramach zadania wykonano:
ul. Warszawska 42 - Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku użyteczności
publicznej realizowana przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (brak decyzji o sposobie
podłączenia do źródła ciepła).
ul. Wojewódzka 36,38 – W ramach przebudowy i termomodernizacji wykonana została
likwidacja pieców węglowych, budowa kotłowni gazowej, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.,
0,00
wymiana stolarki otworowej, ocieplenie przegród.
ul. Stalmacha 18a – W ramach przebudowy i termomodernizacji budynku wykonana został
likwidacja pieców węglowych, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., wymiana stolarki otworowej.
ocieplenie przegród.
Pozostałe budynki - Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w
budynkach wspólnot mieszkaniowych, w ramach realizowanych remontów.

-

-

-

Dane do uzyskania podczas aktualizacji dokumentu (2017 r.).

-

-

-

Dane do uzyskania podczas aktualizacji dokumentu (2017 r.).

16 000,00

0,00

18 495,00

Organizacja w dniach 18-19 września „I Dni Energii Miasta Katowice” w tym:
Organizacja pokazów zw. z OZE przez MEDIA SILESIA na kwotę 2.500,00 zł; Warsztaty
0,00
ekologiczne organizowane przez fundację ARKA na kwotę 8.000 zł; promocja w Polskim Radiu
Katowice na kwotę 7.995,00 zł.
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31

KTW031

32

KTW032

33

KTW033

34

35

36

Rodzaj działania

Organizacja akcji
społecznych związanych z
ograniczeniem emisji,
efektywnością
energetyczną oraz
wykorzystaniem
odnawialnych źródeł
energii
Budowa budynków
komercyjnych
energooszczędnych i
pasywnych
Szkolenia dla
przedsiębiorstw/akcje dla
przedsiębiorców dotyczące
zagadnień związanych z
ograniczeniem zużycia
energii/ograniczeniem
emisji

KTW034

Utworzenie centrum
informacji o efektywności
energetycznej

KTW035

Poprawa efektywności
energetycznej w grupie
handel, usługi,
przedsiębiorstwa

KTW036

Rozwój systemu ścieżek
rowerowych na obszarze
miasta

Koszt całkowity
realizacji
zadania na rok
2015
[zł]

20 000,00

-

5 000,00

Planowana
kwota dof. na
rok 2015

Wykonanie
(środki własne)
2015 r.

Wykonanie
(kwota dof.)
2015 r.

[zł]

[zł]

[zł]

0,00

-

0,00

4 597,00

-

Zgodnie z informacją otrzymana z PINB, na terenie miasta Katowice oddano do użytkowania 1
budynek energooszczędny.

0,00

0,00

Środki na rok 2016 zabezpieczone w budżecie jednostkowym WKŚ.
Szkolenie dla MŚP przewidziane zostało w dniu 18.09.2015 r. jako blok tematyczny pierwszego
dnia „Dni Energii Miasta Katowice”
Z uwagi na brak chętnych do uczestnictwa szkolenie zostało odwołane.

Środki na rok 2016 zabezpieczone w budżecie jednostkowym WKŚ.
W trakcie przygotowania koncepcja utworzenia CIEE. Współpraca merytoryczna i
0,00 instytucjonalna z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach.
Jako jeden z elementów CIEE, w ramach rozbudowy portalu internetowego, uruchomiony
zostanie tematyczny profil FB.

0,00

0,00

-

-

-

555 528,00

Wydruk ulotek 1.000 zł;
0,00 Nakłady na książki-nagrody 1.597,05 zł;
Dzień Czystego Powietrza 13.11.205 r.- fundacja ARKA kwota 2.000 zł.

-

0,00

2 008 600,00

Opis działania

519 681,10

- Dane do uzyskania podczas aktualizacji dokumentu (2017 r.).
W 2015 roku zrealizowano następujące drogi dla rowerów / pasy ruchu dla rowerów:
- 850 m w strefie Rondo-Rynek (dane Pełnomocnika Prezydenta ds. Przebudowy Strefy RondoRynek /Biuro Projektu Przebudowy Centrum Katowic/),
- 910 m na ul. 1 Maja (dane Wydziału Inwestycji),
- 25 m przy kinoteatrze Rialto (dane Wydziału Inwestycji),
- ok. 110 m wzdłuż ul. Bielskiej (dane Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów),
0,00
Dla powyższych danych nie określono nakładów finansowych.
Połączenie drogi rowerowej biegnącej wzdłuż DTŚ z trasą nr 103 i Parkiem Śląskim.
Kontynuacja realizacji Etapu III i rozpoczęcie realizacji Etapu I i II. Uregulowanie spraw
terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
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Koszt całkowity
realizacji
zadania na rok
2015
[zł]

Planowana
kwota dof. na
rok 2015

Wykonanie
(środki własne)
2015 r.

Wykonanie
(kwota dof.)
2015 r.

[zł]

[zł]

[zł]

Opis działania

Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych i rozbudowa podstawowej sieci dróg
rowerowych na terenie miasta – 200 000,00 zł.
Dodatkowo, w ramach Budżetu Obywatelskiego, Zakład Zieleni Miejskiej realizował zadanie:
Budowa traktu pieszo-rowerowego na osiedlu Tysiąclecia (długość 280 m).
Wartość zadania 319 681,10 zł.
37

KTW037

38

KTW038

39

KTW039

40

KTW040

Wymiana taboru pojazdów
wykorzystywanych przez
Urząd Miasta Katowice i
jego jednostek podległych
na energooszczędny
Przygotowanie i
przeprowadzenie kampanii
społecznych związanych
efektywnym i ekologicznym
transportem
Zmniejszenie negatywnego
wpływu transportu
publicznego na środowisko
naturalne i poprawa jakości
transportu poprzez zakup
nowych autobusów

0,00

0,00

0,00

0,00 Brak zakupu nowych pojazdów.

0,00

0,00

0,00

0,00 Organizacja kampanii społecznej wraz z zadaniem KTW030 i KTW031.

-

-

-

Inteligentny System
Zarządzania Ruchem na
obszarze KZK GOP

-

-

-

41

KTW041

System Dynamicznej
Informacji Pasażerskiej II

-

-

-

42

KTW042

Katowicki System
Zintegrowanych Węzłów

1 043 727,00

887 167,95

83 031,00

Projekt został zgłoszony do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020, jako komplementarny do działań przewidzianych w
Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT).
W roku 2015 PKM Katowice zakupiło 20 szt. autobusów marki Solaris, w tym 15 sztuk
autobusów 18-metrowych oraz 5 szt. autobusów 12-metrowych.
Zakupione autobusy spełniają najwyższe normy emisji spalin (EEV oraz EURO 6).
Projekt przygotowywany jest przez KZK GOP. Został zgłoszony do realizacji w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, jako komplementarny do działań
przewidzianych w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT), zadanie to znalazło się na
liście rezerwowej.
Wykonana została koncepcja projektu i architektura inteligentnego systemu zarządzania
ruchem.
Jednym z kolejnych etapów jest przeprowadzanie badań ruchu na terenie KZK GOP – obecnie
przygotowywana jest metodologia badań ruchu. Zakłada się, że środki finansowe pochodzić
będą z EFRR oraz wkładu KZK GOP i jednostek samorządu terytorialnego.
Miasto Katowice na zadanie to zabezpieczyło środki finansowe w wysokości 27 mln zł na lata
2017-2020.
Projekt został zgłoszony przez KZK GOP do realizacji w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, jako komplementarny do działań przewidzianych
w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT). KZK GOP planuje w bieżącym roku złożyć
wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR.
432 001,00

Odbiór dokumentacji projektowej.
W 2016 r. zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie i rozpoczęcie realizacji zadania.
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Koszt całkowity
realizacji
zadania na rok
2015
[zł]

Planowana
kwota dof. na
rok 2015

Wykonanie
(środki własne)
2015 r.

Wykonanie
(kwota dof.)
2015 r.

[zł]

[zł]

[zł]

Opis działania

Przesiadkowych – węzeł
„Zawodzie”

43

KTW043

44

KTW044

Katowicki System
Zintegrowanych Węzłów
Przesiadkowych – węzeł
„Brynów Pętla”
Katowicki System
Zintegrowanych Węzłów
Przesiadkowych – węzeł
„Ligota”

45

KTW045

Katowicki System
Zintegrowanych Węzłów
Przesiadkowych – węzeł
„Sądowa”

46

KTW046

Modernizacja infrastruktury
tramwajowej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

2 871 031,00

2 440 376,35

132 846,00

714 286,00

Odbiór dokumentacji projektowej.
W 2016 r. zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie i rozpoczęcie realizacji zadania.

322 915,00

274 478,00

26 142,00

109 631,00

Odbiór dokumentacji projektowej.
W 2016 r. zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie i rozpoczęcie realizacji zadania.

1 924 037,00

1 635 432,00

79 341,00

4 813 400,00

-

7 279 870,00

57 827 920,00

36 992 664,30

12 371 197,43

Odbiór dokumentacji projektowej.
Projekt został zgłoszony do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
411 091,00 Środowisko na lata 2014-2020, jako komplementarny do działań przewidzianych w
Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT).
Projekt został zgłoszony do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
0,00 Środowisko na lata 2014-2020, jako komplementarny do działań przewidzianych w
Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT).
2 483 580,35
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5
5.1

Działania operacyjne związane z podażą i zapotrzebowaniem energii
cieplnej i elektrycznej oraz paliw gazowych w mieście Katowice
Weryfikacja mocy cieplnej

Pierwsze zadanie związane z weryfikacją mocy cieplnej zrealizowane zostało w roku
2013. Weryfikacja przeprowadzona została dla 53 przyłączy ciepłowniczych
zinwentaryzowanych w bazie danych „Internetowego systemu monitoringu i zarządzania
energią”.
Podstawowym warunkiem przeprowadzenia weryfikacji jest standardowe użytkowanie
budynku (w szczególności edukacyjnego) oraz wystąpienie prognozy pogody
przewidującej, że średnia dobowa temperatura powietrza zewnętrznego przez 3 kolejne
dni będzie wynosić min –5 ºC lub mniej.
Ze względu na warunki atmosferyczne weryfikacja w sezonach grzewczych 2013/2014
oraz 2014/2015 nie została przeprowadzona.
Ze względu na powyższe, w roku 2014 o obniżenie mocy mogły wnioskować jedynie
cztery jednostki, które w roku 2013 z uwagi na zapisy umowne nie mogły złożyć
odpowiedniego wniosku.
W poniższej tabeli zestawiono efekty działań przeprowadzonych w roku 2013 i 2014 oraz
wskazano skumulowane efekty finansowe uwzględniając wcześniejsze obniżki mocy
zamówionej i zmiany w taryfach dla ciepła.
Efekty realizacji zadania:

2014

2015

2016

Poziom obniżonej mocy zamówionej [MWt]

2,214

0,285

0

27

3

0

Ilość przyłączy ciepłowniczych z wyegzekwowanym obniżeniem
mocy [szt.]
Rzeczywiste oszczędności [PLN]

338 115,09

38 796,04

Skumulowane oszczędności [PLN]

338 115,09

401 443,87

0
411 568,41

W styczniu 2016 r. rozpoczęto realizację zadania związaną z weryfikacją mocy dla 149
przyłączy ciepłowniczych. Efekty powyższego zadania będzie można określić w I kwartale
2017 r.
5.2

Weryfikacja mocy energii elektrycznej

Pierwsze zadanie związane z weryfikacją mocy dla energii elektrycznej zrealizowane
zostało w 2013 r.
Mając na uwadze zapisy „Ogólnych warunków umownych” dla usług dystrybucyjnych,
weryfikowana jest moc zamówiona dla przyłączy elektroenergetycznych znajdujących się
w budynkach użyteczności publicznej w taryfach C21, C22a, C22b, B21, B22 oraz B23.
Na podstawie zebranych danych, przekazanych propozycji i otrzymanych informacji
zwrotnych o zamówionej mocy na rok 2016 oraz obowiązujących w IV kwartale 2015 r.
opłatach stałych za dystrybucję wg taryfy, wykonano obliczenia związane z uzyskanymi
oszczędnościami / „stratami” (w przypadku zwiększenia mocy).
Całkowite oszczędności, uwzględniające zmiany mocy od 2014 roku, powinny w roku
2016 wynieść 522 952,01 zł. Korekta tych oszczędności zostanie wykonana po
otrzymaniu danych odnośnie opłat za chwilowe przekroczenia mocy umownej, na
początku 2017 roku i zaprezentowana w kolejnym raporcie z realizacji zadania.
W roku 2015 dokonano korekty oszczędności o opłaty za przekroczenie mocy umownej
dla wszystkich przyłączy w wysokości 72 260,36 zł. W związku z powyższym
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skorygowane oszczędności całkowite wyniosły ostatecznie 155 122,57 zł, natomiast
skumulowane – 165 386,77 zł.
Efekty realizacji zadania:

2014

2015

2016

Ilość przyłączy w zadaniu

2

115

124

Ilość przyłączy z wyegzekwowanym obniżeniem mocy [szt.]

2

59

69

Oszczędności bieżące [PLN]

10 264,20

214 682,73

291 941,36

Oszczędności całkowite [PLN]

10 264,20

227 382,93

522 952,01

Skorygowane oszczędności całkowite [PLN]

10 264,20

155 122,57

-

Skorygowane oszczędności całkowite skumulowane [PLN]

10 264,20

165 386,77

-

5.3

Grupowy zakup energii elektrycznej

W 2011 roku z inicjatywy Górnośląskiego Związku Metropolitalnego rozpoczęły się
z udziałem miasta Katowice przygotowania związane z utworzeniem grupy zakupowej dla
energii elektrycznej złożonej z Jednostek Samorządu Terytorialnego, ich jednostek
organizacyjnych, jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną oraz
spółek miejskich.
Miasto Katowice bierze udział w postępowaniu od 2012 roku. Każdego roku liderem
w przygotowaniu postępowania jest Górnośląski Związek Metropolitalny, natomiast do
2014 r. za przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego
odpowiedzialna była Gmina Świętochłowice. W roku 2015 za przeprowadzenie
postępowania i udzielenie zamówienia publicznego odpowiedzialna była Gmina Zabrze.
W poniższej tabeli zestawiono oszczędności w budżecie miasta Katowice, osiągnięte
dzięki udziale w postępowaniu w latach 2012-2015. Rzeczywiste oszczędności wg. oferty
obliczane są w odniesieniu do zużycia i opłat energii elektrycznej za rok poprzedzający.
Podsumowanie postępowań w latach 2012-2015
Postępowanie

2012

2013

2014

2015

Wolumen [GWh]

30,2

48,6

60,9

68,4

Ilość jednostek

128

191

197

199

Rzeczywiste oszczędności (wg oferty)
[PLN]
Rzeczywiste oszczędności (wg taryfy)
[PLN]

5.4

706 346,31

3 496 925,13

-1 806 324,32

1 926 583,22

-

7 437 589,83

8 759 986,99

12 381 408,87

Weryfikacja opłat dodatkowych dla energii elektrycznej wybranych
przyłączy elektroenergetycznych miasta Katowice

W roku 2015 pracownicy Referatu Zarządzania Energią rozpoczęli prace nad zadaniem
polegającym na weryfikacji opłat dodatkowych dla energii elektrycznej wybranych
przyłączy elektroenergetycznych miasta Katowice.
W dniu 29.01.2016 r. odbyło się spotkanie z wytypowanymi przedstawicielami jednostek
organizacyjnych miasta Katowice w celu przedstawienia możliwości działań związanych
z ograniczeniem opłat związanych ze wygenerowaniem energii biernej pojemnościowej
oraz opłat za przekroczenie wskaźnika tg fi.
Ponadto 05.02.2016 r. RZE zorganizował kolejne spotkanie z 2 producentami urządzeń
ograniczających dodatkowe opłaty występujące na fakturze za energię elektryczną.
Mając na uwadze konieczność zakupu urządzeń ustalono, że realizacja zadania może
nastąpić jedynie poprzez poszczególne jednostki, w oparciu o kalkulację oszczędności
i obowiązujące regulaminy udzielania zamówień publicznych.
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Działania i efekty dla powyższego zadania będzie można określić w I kwartale 2017 r.
5.5

Weryfikacja mocy dla paliwa gazowego

W roku 2015 rozpoczęto pracę nad zadaniem związanym z weryfikacją mocy dla paliwa
gazowego. Na podstawie posiadanych informacji z umów na dostawę paliwa gazowego
i faktur rozliczeniowych wykonywane jest zestawienie danych niezbędnych do
przeprowadzenia weryfikacji mocy dla paliwa gazowego
Działania i efekty dla powyższego zadania będzie można określić w III kwartale 2016 r.
6
6.1

Działania edukacyjne i wymiana doświadczeń
Szkolenia i spotkania z administratorami obiektów

W roku 2015 pracownicy RZE przeprowadzili 2 spotkania z administratorami obiektów
będących własnością miasta Katowice o tematyce dotyczącej monitoringu on-line oraz
systemu monitoringu i zarządzania energią.
6.2

Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej jest jedną z trzynastu komisji działających
przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów. Pełni ona rolę opiniotwórczą dla Zarządu
Związku. Komisja stanowi przede wszystkim forum wymiany cennych doświadczeń
pomiędzy osobami zajmującymi się w samorządach sprawami związanymi z szeroko
rozumianą energetyką miejską, przez co ułatwia rozwiązywanie wielu skomplikowanych
problemów. Posiedzenia komisji odbywają się raz w miesiącu. Przedstawiciel miasta
Katowice jest wiceprzewodniczącym ww. Komisji.
6.3

Zespół ds. ochrony powietrza i adaptacji do zmian klimatu

Zespół ds. ochrony powietrza i adaptacji do zmian klimatu utworzony został
w Górnośląskim Związku Metropolitalnym i składa się pracowników poszczególnych miast
członkowskich GZM. Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się 26.11.2015 r.
Obszarem działania Zespołu jest ochrona powietrza, adaptacja miast Metropolii „Silesia”
do zmian klimatu oraz edukacja ekologiczna mieszkańców. Zespół zajmuje się obecnie
problemem ograniczenia niskiej emisji ze źródeł spalania małej mocy używanych przede
wszystkim na cele komunalno–bytowe.
Spotkania Zespołu odbywają się raz w miesiącu. Przedstawiciel miasta Katowice jest
przewodniczącym ww. Zespołu.
7

Planowane działania na lata następne

1. Wykorzystanie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla miasta Katowice” oraz „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta
Katowice” - do realizacji zadań związanych z nałożonymi na JST obowiązkami
ustawowymi oraz proponowaniu innych działań związanych z szeroko rozumianym
planowaniem energetycznym, zarządzaniem energią,
wzrostem efektywności
energetycznej oraz ochroną powietrza.
2. Wykorzystanie portalu internetowego www.katowice.energiaisrodowisko.pl oraz
profilu FB jako platformy komunikacji, edukacji i informacji społeczeństwa oraz
małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Miasta.
3. Utworzenie koncepcji Centrum Informacji o Efektywności Energetycznej.
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4. Reinwentaryzacja, uporządkowanie danych oraz wdrożenie nowego „Internetowego
systemu monitoringu i zarządzania energią” jako narzędzia do bieżącego zarządzania
obiektami.
5. Rozszerzenie istniejącego systemu monitoringu nośników energii wraz z usługą
eksploatacji dla budynków będących własnością miasta Katowice oraz przygotowanie
i realizacja koncepcji wprowadzenia w Urzędzie Miasta Katowice spójnego systemu
monitorowania i sterowania budynkami.
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