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1. Podaż i zapotrzebowanie nośników energii na terenie miasta Katowice
1.1. Informacje ogólne
Dane dotyczące podaży i zapotrzebowania nośników energii na terenie miasta Katowice
(energia cieplna, energia elektryczna, gaz) opracowane zostały na podstawie „Założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice”
(zwanego dalej Założeniami do planu) oraz danych uzyskanych bezpośrednio od
Przedsiębiorstw Energetycznych.
1.2. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe
W myśl art.19 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wójt (burmistrz,
prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe. Po zmianie przepisów prawnych od dnia 11 marca 2010 r.
projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje
co najmniej raz na 3 lata.
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 w/w ustawy Założenia do planu zostały przyjęte Uchwałą Rady
Miasta Katowice nr LVI/1311/14 z dnia 29.10.2014.
1.3. Plan gospodarki niskoemisyjnej
Najważniejszym programem wykonawczym do opisanego powyżej Projektu założeń jest
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice” (zwany dalej PGN). PGN dla miasta
Katowice został przyjęty Uchwałą nr LVI/1318/14 Rady Miasta Katowice z dnia
29.10.2014.
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 miasta Katowice.
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 w tym: środki własne 77 522,11 PLN, dotacja 256 914,89 PLN).
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1.3.1. 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 tym 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.
Strukturę zapotrzebowania na moc cieplną na potrzeby grzewcze (1 482,8 [MWt])
w zależności od rodzaju nieruchomości przedstawia poniższy wykres:

Strukturę udziału poszczególnych nośników energii na potrzeby cieplne (10 841,7 [TJ])
przedstawia poniższy wykres:
Procentowy udział poszczególnych nośników ciepła w pokryciu potrzeb cieplnych
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1.3.2. Energia cieplna
System zaopatrzenia miasta Katowice w energię cieplną jest jednym z bardziej złożonych
systemów w Polsce. Na terenie Miasta działalność w zakresie dystrybucji i sprzedaży
ciepła prowadzi 5 podmiotów:
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Wyszczególnienie

ul.

nr

kod

Miasto

1

Elektrociepłownia Szopienice Sp. z o. o.

11 Listopada

19

40-387

Katowice

2

Zakłady Energetyki Cieplnej Katowice S.A.

Ścigały

14

40-205

Katowice

3

TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Grażyńskiego

49

40-126

Katowice

4

Zakład Gospodarki Cieplnej Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Medyków

2A

40-752

Katowice

5

EC Ciepło Sp. z o.o.

M. C. Skłodowskiej

3

41-503

Chorzów

Na
poniższych
wykresach
przedstawiono
wymienionych powyżej Przedsiębiorstw.

podstawowe

informacje

dotyczące

Tauron Ciepło Sp. z o.o.

Zakłady Energetyki Cieplnej Katowice S.A.

Elektrociepłownia Szopienice S.A.
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Zakłady Energetyki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

EC Ciepło Chorzów

Na terenie miasta Katowice poza odbiorcami ciepła w gorącej wodzie występują również
odbiorcy ciepła w parze. 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
259,61 MWt.
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1.3.3. 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

PKP Energetyka S.A.
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Elektrownia Chorzów S.A.

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

1.3.4. 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 (dystrybucja gazu na wysokim ciśnieniu),
2. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., oddział w Zabrzu (dystrybucja gazu),
3. PGNiG Obrót Detaliczny Region Górnośląski.
Na kolejnych wykresach przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zużycia paliwa
gazowego oraz ilość odbiorców:
Zużycie paliwa gazowego w mieście Katowice

Ilość odbiorców paliwa gazowego w mieście Katowice
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Na poniższych wykresach przedstawiono podstawowe informacje dotyczące rezerw stacji
redukcyjnych I i II stopnia:
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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

2. Działania operacyjne związane z podażą i zapotrzebowaniem energii cieplnej
i elektrycznej oraz paliw gazowych w mieście Katowice
2.1.Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
W ramach realizacji obszaru 3: Efektywność energetyczna. Priorytet Inwestycyjny 4.3
(EFRR) wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł
energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym przygotowana jest
dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez
kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście
Katowice”.
Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej
oraz wzrost produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Będzie on realizowany
poprzez wykonanie kompleksowych termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.
Zakres termomodernizacji poszczególnych budynków wynikać będzie z przeprowadzonych
audytów energetycznych (ocieplenie ścian, ocieplenie dachów, wymiana stolarki
otworowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja systemu ciepłej
wody użytkowej, wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, modernizacja źródeł
ciepła, montaż urządzeń do bieżącego monitorowania temperatur, zużycia nośników
energii i wody oraz sterowania obiektem, wymiana oświetlenia wewnętrznego
i zewnętrznego – w tym z zastosowaniem wspomagania panelami fotowoltaicznymi,
usunięcie
materiałów
zawierających
azbest).
Projekt
obejmuje
realizację
termomodernizacji 38 budynków w latach 2015 – 2017. Inwestycja będzie
dofinansowana ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.
l.p.
1

2

3

4

Tytuł projektu
Termomodernizacja budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego
wraz z Internatem przy ul. Techników 5-7 oraz Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a w Katowicach
Termomodernizacja budynku Pomocy Społecznej Zacisze przy
ul. Traktorzystów 42, Domu Dziecka "Stanica" przy ul.
Plebiscytowej 46 oraz budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, Oblatów 24, Świdnickiej 35a,
Głogowskiej 23 oraz Morcinka 19a w Katowicach
Termomodernizacja budynków Żłobka Miejskiego przy ul.
Grzegorzka 2, Ligonia 43, Szeptyckiego 1, Bytomskiej 8a,
Wojciecha 23a, Tysiąclecia 45 oraz Ordona 3a w Katowicach
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych przy
ul. Techników 11, V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego
65, Miejskiego Przedszkola nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b,
Miejskiego Przedszkola nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20 oraz
Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10 w Katowicach

Wartość
projektu

Wartość
dofinansowania

7 716 470,59

6 559 000,00

5 084 117 65

4 321 500,00

5 949 117,65

5 056 750,00

9 236 617,65

7 851 125,00
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l.p.

5

6

7

8

Tytuł projektu
Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 55 przy
ul. Szeptyckiego 3, Miejskiego Przedszkola nr 84 przy ul.
Targowej 13, Miejskiego Przedszkola nr 89 przy ul. Zadole 26a,
Gimnazjum nr 16 przy ul. Wojciecha 9, Szkoły Podstawowej nr 5
przy ul. Gallusa 5 oraz Szkoły Podstawowej nr 12 przy
ul. Paderewskiego 46 w Katowicach
Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 6 przy
ul. Uniwersyteckiej 15, Miejskiego Przedszkola nr 87 przy
ul. Paderewskiego 44, Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul.
Łętowskiego 18, Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona 3b
oraz Gimnazjum nr 4 przy ul. Paderewskiego 46
Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 12 przy
ul. Ligockiej 3, Miejskiego Przedszkola nr 65 przy ul. Ciesielskiej
1, Miejskiego Przedszkola nr 93 przy ul. Łetowskiego 24, Szkoły
Podstawowej nr 29 przy ul. Lepszego 2, Szkoły Podstawowej
nr 66 przy ul. Krzywoustego 7 oraz Gimnazjum 19 przy ul
Spółdzielczości 19
Razem

Wartość
projektu

Wartość
dofinansowania

9 813 071,92

8 341 111,13

9 896 029,41

8 411 625,00

9 918 382,35

8 430 625,00

57 613 807,12

48 971 736,13

Dodatkowo w ramach powyższego priorytetu MZUiM realizuje zadanie pn. „Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa
przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na
terenie miasta Katowice”. Zadanie polega na wykonaniu kompleksowej modernizacji
zużytej
i wyeksploatowanej
infrastruktury
oświetlenia
drogowego
na
nową
z zastosowaniem źródeł światła w technologii LED. Druga część projektu polega na
oświetleniu wybranych miejsc szczególnie niebezpiecznych i newralgicznych na terenie
miasta Katowice, gdzie nie ma możliwości postawienia słupów zasilanych z tradycyjnej
linii kablowej, za pomocą oświetlenia hybrydowego wyposażonego w oprawę
oświetleniową z diodami LED, panele fotowoltaiczne przetwarzające energię słoneczną na
energię elektryczną do zasilania oprawy LED, akumulatory żelowe, mikroturbinę wiatrową
umieszczoną na wierzchołku słupa. Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa
na modernizację oświetlenia ulicznego i montaż integralnych słupów oświetleniowych
wykorzystujących OZE. Zgodnie z przyjętym PGN koszt powyższego zadania szacuje się
kwotę prawie 19 mln PLN. (zadanie w PGN: KTW022).
2.2. Program likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląskodąbrowskiej
WFOŚiGW w Katowicach pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działania 1.7
„Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Ze środków UE
oferowanych w Działaniu 1.7 wspierane będą projekty z zakresu kompleksowej
modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych, budowy lub przebudowy sieci
ciepłowniczych lub chłodu oraz zakresu wysokosprawnej kogeneracji. Celem uzyskania
efektu synergii likwidacji niskiej emisji projekty cząstkowe poszczególnych beneficjentów
będą skorelowane zarówno pod względem obszarowo-funkcjonalnym jak i w zakresie
terminów realizacji.
Do chwili obecnej miasto Katowice zgłosiło do powyższego programu 3 projekty:
(przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczej wraz z ich
termomodernizacją - Dzielnica Ligota - etap I, etap II oraz termomodernizacja budynków
komunalnych, mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Żwirki i Wigury 9 i Drzymały 12)
o łącznym koszcie całkowitym ponad 39 mln zł.
Mając na uwadze ostatnie informacje otrzymane od instytucji wdrążającej powyższe
projekty proponowane będą do realizacji prawdopodobnie z RPO WSL 2014-2020.
Urząd Miasta Katowice, Wydział Budynków i Dróg, Referat Zarządzania Energią
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2.3. Termomodernizacje budynków Miasta Katowice zgłoszone do realizacji
w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Do realizacji w ramach części konkursowej RPO WSL 2014-2020 zostały zaakceptowane
następujące propozycje:
Nazwa projektu

Szacowany
koszt

Termin
wykonania
dokumentacji

Termin
realizacji

Termomodernizacja wraz z przyłączeniem
do sieci gazowniczej Gimnazjum nr 20 przy
ul. Gen Jankego 160 w Katowicach.

1 700 000,00

2015 (uzupełnienie
dokumentacji)

2016

1 500 000,00

2015 (proponowany)

2016
(proponowany)

2014

2015
(proponowany)

970 000,00

2015

2016
(proponowany)

1 600 000,00

III kw. 2016

IV kw. 2017

6 337 000,00

-

-

Termomodernizacja wraz z przyłączeniem
do sieci gazowniczej VIII Liceum
Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42
w Katowicach.
Termomodernizacja wraz z przyłączeniem
do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu
Kultury „Szopienice-Giszowiec” przy ul.
Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach.
Termomodernizacja wraz z przyłączeniem
do sieci gazowniczej Miejskiego Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt przy ul.
Milowickiej 1b w Katowicach.
Modernizacja energetyczna budynków
mieszkalnych wielorodzinnych przy
ul. Słonimskiego 6, Słonimskiego 12
i Wolnego 8 w Katowicach
Razem

567 000,00

Ponadto na liście rezerwowej w ramach zadania „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej Miasta Katowice” znajduje się 10 projektów (19 budynków
użyteczności publicznej) o koszcie całkowitym 35 668 000,00 zł
2.4. Monitoring online wraz z usługą eksploatacji
Od 2013 roku w wytypowanych obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta
Katowice realizowane jest zadanie pn „System monitoringu nośników energii i wody wraz
z usługą eksploatacji w wybranych obiektach będących własnością miasta Katowice”.
Jednostki organizacyjne objęte zadaniem oraz stan realizacji prac na dzień 08.04.2015 r.
zestawione zostały w poniższej tabeli.
l.p.

Wyszczególnienie

1 USC – Urząd Stanu Cywilnego

Ulica

Stan prac

Dysponent

Pl. Wolności 12 a

W trakcie realizacji

WA

2 ML_4 – Budynek Urzędu Miasta Katowice

Młyńska 4

W trakcie realizacji

WA

3 FR70 - Budynek Urzędu Miasta Katowice

Francuska 70

W trakcie realizacji

WA

4 HS_KOL – Hala Sportowa „Kolejarz”

Alfreda 1

W trakcie realizacji

MOSiR

5 LOD – Lodowisko „Jantor”

Nałkowskiej 10

W trakcie realizacji

MOSiR

6 OS_SZO – Ośrodek sportowy „Szopienice”

11 Listopada 16

W trakcie realizacji

MOSiR

Wróblewskiego
42-44

Brak realizacji

ZSP4

Brynicy 7

Brak realizacji

G13

7

ZSP4 - Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4

8 G13 - Gimnazjum 13
9 STZN - Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe

Sokolska 26

W trakcie realizacji

STZN

Mickiewicza 11

W trakcie realizacji

IIILO

MDK_SG - Miejski Dom Kultury „Szopienice 11 Giszowiec”

Hallera 28

W trakcie realizacji

MDK_SG

MDK_SG_2 - Miejski Dom Kultury „Szopienice
12 - Giszowiec”

Pl. Pod Lipami 1

W trakcie realizacji

MDK_SG

Mikołowska 26

W trakcie realizacji

PM

10 IIILO - III Liceum Ogólnokształcące

13 PM - Pałac Młodzieży
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Ulica

Stan prac

Dysponent

ZSPM_AK - Zespól Szkol Poligraficzno 14 Mechanicznych

Armii Krajowej 84

Brak realizacji

ZSPM

ZSPM_KS - Zespól Szkol Poligraficzno 15 Mechanicznych

Książęca 27

Brak realizacji

ZSPM

Marcinkowskiego
17

Brak realizacji

ZOJO

l.p.

Wyszczególnienie

16

SP31 - Szkoła Podstawowa nr 31

17 G03 - Gimnazjum nr 3
18 SP27 - Szkoła Podstawowa nr 27
19 G04 - Gimnazjum nr 4
20 ZSO7 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
21 SP51 - Szkoła Podstawowa nr 51

Sokolska 23

W trakcie realizacji

ZOJO

Łetowskiego 18

W trakcie realizacji

ZOJO

Graniczna 46

W trakcie realizacji

ZOJO

Witosa 23

W trakcie realizacji

ZOJO

Przyjazna 7a

W trakcie realizacji

ZOJO

Równolegle do monitoringu i sterowania energią cieplną na obiektach prowadzony jest
monitoring temperatur wewnętrznych, zużycia energii elektrycznej i wody, który pozwolił
na korektę mocy zamówionej dla energii elektrycznej, zdiagnozowanie tzw. poborów
bazowych oraz wykrywanie powstałych w obiektach awarii.
Tożsamy system będzie zastosowany we wszystkich obiektach, które
planowane są do termomodernizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych będących aktualnie w fazie projektowania oraz pozostałych
budynkach użyteczności publicznej przewidzianych do termomodernizacji.
W 2015 r. w ramach realizacji wyżej opisanej usługi planowana jest kontynuacja oraz
częściowa rozbudowa ww. systemu (zadanie w PGN: KTW022).
2.5.Zapisy MPZP
Wydział Planowania Przestrzennego wraz z Wydziałem Kształtowania Środowiska oraz
Wydziałem Budynków i Dróg uzgadnia zapisy Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego, by były one zgodne z Założeniami do planu Rozdział 14.2 „Wytyczne
dotyczące
stosowania
ustaleń
w
Miejscowych
Planach
Zagospodarowania
Przestrzennego”.
Mając na uwadze stan powietrza atmosferycznego w województwie śląskim
(przekroczenia PM10, PM 2,5, B-a-P) oraz realizując politykę energetyczną miasta
Katowice przyjętą w Założeniach do planu, poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów
w MPZP miasto Katowice dąży do bezwzględnego ograniczenia spalania paliw stałych.
2.6.Weryfikacja mocy cieplnej
W celu wyznaczenia rzeczywistej mocy cieplnej w sezonie 2012/2013 przez pracowników
RZE skoordynowany został tzw. „test energetyczny” polegający na odpowiednio
ustalonym w czasie odczycie stanu licznika ciepła. Test przeprowadzony został dla 53
przyłączy ciepłowniczych zinwentaryzowanych w bazie danych „Internetowego systemu
monitoringu i zarządzania energią”.
Podstawowym warunkiem przeprowadzenia testu energetycznego 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 ok.–5 ºC lub mniej. Ze względu na warunki atmosferyczne „test
energetyczny” w sezonach grzewczych 2013/2014 oraz 2014/2015 nie został
przeprowadzony.
Ze względu na powyższe w roku 2014 o obniżenie mocy mogły wnioskować jedynie
cztery jednostki, które w roku 2013 z uwagi na zapisu umowne, nie mogły złożyć
odpowiedniego wniosku.
Urząd Miasta Katowice, Wydział Budynków i Dróg, Referat Zarządzania Energią
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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:

2013

2014

Poziom obniżonej mocy zamówionej [MWt]

2,214

0,285

27

3

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

338 115,09

38 796,04

-

401 443,87

Skumulowane oszczędności [PLN]

2.7. Weryfikacja mocy elektrycznej
Mając na uwadze zapisy „Ogólnych warunków umownych” dla usług dystrybucyjnych oraz
korespondencji otrzymywanej corocznie z Tauron Dystrybucja S.A. o możliwości zmiany
poziomu mocy zamówionej na kolejny rok kalendarzowy, zweryfikowano moc zamówioną
dla przyłączy elektroenergetycznych w taryfach C21, C22a, C22b, B21, B22 oraz B23.
Dla wszystkich przyłączy elektroenergetycznych, w oparciu o posiadane dane, ustalone
propozycje zmiany mocy zamówionych oraz obowiązujące w III kwartale 2014 r. taryfy
wykonano obliczenia związane z uzyskanymi oszczędnościami („stratami” w przypadku
zwiększenia mocy – zwiększenie opłat za zamówioną moc w porównaniu do roku 2014).
W oszczędnościach zawartych w tabeli uwzględniono oszczędności bezwzględne
wynikającej z pierwszego obniżenia mocy energii elektrycznej w roku 2013 dla dwóch
przyłączy elektroenergetycznych (Straż Miejska oraz Powiatowy Urząd Pracy).
Na wyliczone oszczędności prognozowane na rok 2015 mogą mieć wpływ ewentualne
kwoty związane z przekroczeniem mocy zamówionej. Aby zminimalizować przekroczenia
mocy zamówionej, każde z przyłączy elektroenergetycznych posiada kilku – kilkunasto
procentowy zapas w stosunku do maksymalnej mocy pobranej w latach 2013-2014.
Efekty realizacji zadania:
Ilość przyłączy w zadaniu
Ilość przyłączy z wyegzekwowanym obniżeniem mocy

119
60

Rzeczywiste oszczędności [PLN]

221 392,12

Skumulowane oszczędności [PLN]

234 092,32

2.8. 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 poniższej tabeli zestawiono oszczędności w budżecie miasta Katowice osiągnięte dzięki
udziale w postępowaniu w latach 2012 - 2014. Rzeczywiste oszczędności wg. oferty
obliczane są w odniesieniu do zużycia i opłat energii elektrycznej za rok poprzedzający.
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Podsumowanie postępowań w latach 2012-2014
Postępowanie

2012

2013

2014

Wolumen [GWh]

30,2

48,6

60,2

Ilość jednostek

128

191

197

Rzeczywiste oszczędności (wg oferty) [PLN]

706 346,31

3 496 925,13

-1 806 324,32

Rzeczywiste oszczędności (wg taryfy) [PLN]

-

7 437 589,83

6 461 707,92

2.9. Monitoring zużycia nośników energii i wody
W styczniu 2011 r. uruchomiony został „Internetowy system monitoringu i zarządzania
energią”. System ten dostępny jest dla każdego administratora obiektu, który został
zinwentaryzowany na stronie www.kegems.com. W systemie monitorowanych jest 274
obiektów i budynków miasta Katowice. Dodatkowo w systemie wprowadzono także
zinwentaryzowane przyłącza energii elektrycznej na potrzeby przygotowania danych do
tworzenia grup zakupowych energii elektrycznej.
Obecnie trwa weryfikacja danych wprowadzonych w systemie dla obiektów użyteczności
publicznej będących własnością miasta Katowice na potrzeby sporządzenia bilansu
energetycznego w podziale na typy budynków i wykorzystywane nośniki energii.
3. Działania edukacyjne i wymiana doświadczeń
3.1.1. Tematyczny portal internetowy miasta Katowice
W grudniu 2009 r. uruchomiony został portal informacyjno-edukacyjny „Energia
i Środowisko
w Katowicach”,
http://www.katowice.energiaisrodowisko.pl/,
który
poświęcony jest sprawom związanym z planowaniem energetycznym, zarządzaniem
energią, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz zwiększeniem efektywności
energetycznej na terenie miasta Katowice. W 2015 r. w ramach realizacji zadania PGN
KTW024 planowana jest rozbudowa portalu.
3.1.2. Szkolenia i spotkania z administratorami obiektów
W roku 2014 pracownicy RZE przeprowadzili 5 szkoleń i spotkań z administratorami
obiektów będących własnością miasta Katowice o tematyce dotyczącej grupowego
zakupu energii elektrycznej, weryfikacji mocy zamówionych, doboru taryf dla nośników
energii, monitoringu on-line oraz systemu monitoringu i zarządzania energią.
3.1.3. Projekt „SERPENTE”
Miasto Katowice od 2012 roku uczestniczyło w projekcie SERPENTE, który prowadzony
był przez głównego partnera - Górnośląski Związek Metropolitalny. „SERPENTE – Poprawa
Efektywności Energetycznej Obiektów Użyteczności Publicznej” (ang. SERPENTE Surpassing Energy Targets through Efficient Public Buildings). Projekt polegał na
wymianie informacji i doświadczeń wszystkich partnerów w zakresie racjonalizacji zużycia
energii i promowania rozwiązań mających na celu obniżenia zużycia energii w budynkach
pozostających w zasobach publicznych. W projekcie w ramach grupy zebranej przy GZM
brały udział następujące miasta: Katowice, Sosnowiec, Tychy i Świętochłowice.
W dniu 21 listopada 2014r. we Florencji miała miejsce konferencja podsumowująca
projekt, na której partnerzy zaprezentowali zebrane dobre praktyki oraz działania,
dotyczące wdrożenia tzw. projektów pilotażowych w wybranych regionach.
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3.1.4. 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.
4. Planowane działania na lata następne
1. Wykorzystanie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla miasta Katowice” oraz „Plan 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 jako
platformy komunikacji, edukacji i informacji społeczeństwa oraz małych i średnich
przedsiębiorstw na terenie Miasta.
3. Udoskonalenie „Internetowego systemu monitoringu i zarządzania energią” jako
narzędzie do bieżącego zarządzania obiektami.
4. Rozszerzenie istniejącego systemu monitoringu nośników energii wraz z usługą
eksploatacji dla budynków będących własnością miasta Katowice oraz przygotowanie
koncepcji wprowadzenia w Urzędzie Miasta Katowice spójnego systemu
monitorowania i sterowania budynkami.
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