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1 Podstawy prawne i cel „Projektu założeń”
„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”,
zwany dalej „Projektem” powstał jako realizacja jednego z zadań w ramach projektu
„Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu”
realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V - Dobre
rządzenie, Działanie 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie
5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji, Umowa nr UDA-POKL.05.02.01-00088/11-00.
Umowa na pomoc przy opracowaniu „Projektu” została zawarta w Skalbmierzu w dniu 28
czerwca 2013 roku pomiędzy Gminą Skalbmierz, ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz,
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy – Michała Markiewicza, a wykonawcą PHU Czysta Energia Stanisław Kondratiuk, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1/307,
reprezentowanym przez Stanisława Kondratiuka.
Celem opracowania jest analiza zapotrzebowania gminy Skalbmierz na nośniki energii i
sposób ich zaspokajania na terenie gminy, określenie potrzeb energetycznych oraz źródeł ich
pokrycia do roku 2028 z uwzględnieniem planowanego rozwoju gminy.
Zakres „Projektu” wynika bezpośrednio z ustawy Prawo energetyczne i obejmuje:
- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe,
- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z
uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach
energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz
zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych
- możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,
- zakres współpracy z innymi gminami.
„Projekt założeń” pozostaje w ścisłym związku z innymi planami i strategiami rozwoju
tworzonymi przez gminę, planami przedsiębiorstw energetycznych oraz innych uczestników
rynku energetycznego, tj.:
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego, Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz na
lata 2012-2020, Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Skalbmierz na lata 2013-2016 z
perspektywą do roku 2020;
- planami energetycznych operatorów sieciowych (przesyłowych i dystrybucyjnych) oraz
innych przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy.

Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t.) gminy mają obowiązki
w zakresie planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe:
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Art. 18. 1. Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i
paliwa gazowe należy:
1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na
obszarze gminy;
2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;
3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie
gminy;
4) planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i
promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy.
2. Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z:
1) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego
planu
- z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy;
2) odpowiednim programem ochrony powietrza przyjętym na podstawie art. 91 ustawy z dnia
7 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do autostrad i dróg ekspresowych w
rozumieniu przepisów o autostradach płatnych.
Art. 19. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem
założeń”.
2. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje
co najmniej raz na 3 lata.
3. Projekt założeń powinien określać:
1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe;
2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z
uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach
energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz
zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
3a) możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;
4) zakres współpracy z innymi gminami.
4. Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie wójtowi (burmistrzowi,
prezydentowi miasta) plany, o których mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczącym terenu
tej gminy oraz propozycje niezbędne do opracowania projektu założeń.
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5. Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji
współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.
6. Projekt założeń wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym
w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości.
7. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i
uwagi do projektu założeń.
8. Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie
wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.
Ponadto, zgodnie z art. 39-43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informacja o
przystąpieniu do przygotowania „Projektu” była udostępniona na stronie BIP Gminy
Skalbmierz. Gotowy Projekt był wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta i
Gminy Skalbmierz, gdzie przez 21 dni mieszkańcy gminy oraz wszystkie zainteresowane
podmioty miały możliwość składania uwag i wniosków.
Projekt został, zgodnie z Art. 17. PE przesłany do Samorządu województwa, który
uczestniczy w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze województwa w
zakresie określonym w art. 19 ust. 5 oraz bada zgodność planów zaopatrzenia w energię i
paliwa z polityką energetyczną państwa.
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
uchwalony zostaje przez radę gminy, a następnie przekazany do realizacji.
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2 Zgodność projektu założeń z dokumentami
strategicznymi
Przy opracowywaniu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe Gminy Skalbmierz” uwzględniono akty prawne:
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 poz. 1059):
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku O samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 nr 142. poz.1591,
wraz z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2003. nr 80. poz. 717 wraz z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2006 nr 129 poz. 902
wraz z późn. zm.);
a także dokumenty strategiczne na poziomie krajowym:
- Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 przyjętą przez Rząd Rzeczypospolitej Polski
dnia 10 listopada 2009 roku;
- Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej - dokument rządowy z 8 września 2000 roku;
oraz na poziomie regionalnym:
- Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020;
- Program Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2011-2014;
i dokumenty gminne:
- Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2012 – 2020,
- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skalbmierz na lata 2013-2016 z perspektywą do
roku 2020.

2.1 Polityka Energetyczna Polski do roku 2030
Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok cele w ramach programu 3x20.
Są to: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku do roku 1990,
zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r.,
zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20 % całkowitego zużycia energii w UE,
w tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10 %.
Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy w tworzeniu
wspólnotowej polityki energetycznej, a także dokonuje implementacji jej głównych celów w
specyficznych warunkach krajowych, biorąc pod uwagę ochronę interesów odbiorców,
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posiadane zasoby energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne wytwarzania i przesyłu
energii.(Polityka Energetyczna Polski do roku 2030, s. 4)
Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:
• Poprawa efektywności energetycznej,
• Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
• Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie
energetyki jądrowej,
• Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
• Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
• Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. (PEP, s. 7)
Dokument niniejszy odnosi się bezpośrednio do dwóch z powyższych celów:
- poprawy efektywności energetycznej,
- rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

2.2 Uwzględnienie założeń wojewódzkich dokumentów
strategicznych
Spośród dokumentów strategicznych na poziomie województwa najważniejszym jest
Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. Dokument zaktualizowany
został przyjęty Uchwałą nr XXXIII/589/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w dniu
16 lipca 2013 r. „Projekt założeń” odnosi się bezpośrednio lub pośrednio do wszystkich celów
sformułowanych w tym dokumencie.

2.2.1 Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 –
aktualizacja 2012
Misja strategii: Pragmatyczne dążenie do najpełniejszego i innowacyjnego
wykorzystania przewag i szans, odwrócenia niekorzystnych tendencji demograficznych oraz
podniesienia jakości życia mieszkańców
Realizacja misji strategii może odbywać się na drodze realizacji następujących sześciu celów
strategicznych:
Cel strategiczny 1: Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej
a) poprawa infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej czyli bliżej siebie i świata;
b) poprawa infrastruktury społecznej i usług publicznych czyli wzrost kapitału społecznego,
wsparcie zatrudnienia i większa jakości życia w regionie;
c) rozwój harmonijny i ład przestrzenny czyli nie zapominajmy o tym co już jest;
Cel strategiczny 2: Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju
gospodarczego regionu
a) cenna spuścizna - ugruntowanie pozycji przemysłu i budownictwa w regionie;
10
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b) targi kieleckie bramą łączącą świętokrzyskie ze światem;
c) ekologiczna żywność – czyli zaspokajanie rosnącego popytu na tradycję;
d) pakietyzacja i komercjalizacja produktu turystycznego – czyli rynkowa gra zespołowa;
e) specjalizacje przyszłości czyli rozwój branż, które zostaną zidentyfikowane z czasem jako
rzeczywiście perspektywiczne oraz specjalizacja w skali ponadregionalnej;
Cel strategiczny 3: Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej
gospodarki
a) sprzyjanie kumulowaniu kapitału ludzkiego czyli zdrowi, kreatywni i wykształceni ludzie
jako podstawa jakiegokolwiek myślenia o pomyślnej przyszłości;
b) usprawnianie i rozwój regionalnego systemu innowacji – czyli potrzeba wzmocnienia
istniejącego fundamentu dla przepływu i ucieleśniania wiedzy;
c) tworzenie sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości w tym przede wszystkim sektora
MŚP – czyli dla podmiotów, które finalnie decydują o innowacyjności;
Cel strategiczny 4: Koncentracja na zwiększeniu roli ośrodków miejskich
w stymulowaniu rozwoju gospodarczego regionu
a) Kielecki Obszar Metropolitalny jako ważny stymulator rozwoju całego regionu;
b) ośrodki miejskie jako subregionalne i lokalne bieguny wzrostu;
Cel strategiczny 5: Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich
a) rozwój usług publicznych
b) rozwój nowoczesnego rolnictwa;
c) rozwój funkcji pozarolniczych.
Cel strategiczny 6: Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu
a) energia versus emisja czyli próba rozwiązania dylematu, jak nie szkodzić jednocześnie
środowisku i gospodarce;
Realizacja powyższego celu winna obejmować m.in.:
- dążenie do ograniczenia zużycia energii w firmach i gospodarstwach domowych poprzez
promocję i wsparcie implementacji odnawialnych źródeł energii (jako element dywersyfikacji
źródeł energii);
- rozwój rolnictwa energetycznego;
- rozwój produkcji elementów infrastruktury dla sektora opartego na odnawialnych źródłach
energii;
- implementację niskoemisyjnych technologii węglowych;
- wspieranie działalności badawczo-rozwojowej (m.in. mikrotechnologii) zorientowanej na
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz gospodarowanie energią;
- modernizację energetycznej, ciepłowniczej i gazowniczej sieci przesyłowej;
- integrację regionalnej sieci przesyłowej z sieciami zewnętrznymi;
- rozwój inteligentnych sieci energetycznych;
- rozwój komunikacji publicznej i jej promocja;
- sprzyjanie wykorzystywaniu pro-ekologicznych środków transportu;
b) inżynieria środowiska czyli dokończenie infrastruktury komunalnej oraz efektywne
wykorzystanie doliny Wisły;
c) adaptacja do zmian klimatycznych – przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym, a także
innym klęskom żywiołowym;
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d) ochrona cennych zasobów przyrodniczych;
Źródło: Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020,
Kielce 2012)

2.3 Uwzględnienie założeń dokumentów lokalnych
„Projekt założeń …” uwzględnia założenia dwóch dokumentów na poziomie gminy
Skalbmierz:
- Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2012-2020
- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skalbmierz na lata 2013-2016 z perspektywą do
roku 2020

2.3.1 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2012-2020
Strategia ustala priorytety, kierunki i sposoby rozwiązania problemów miasta i gminy
Skalbmierz na lata 2012-2024 roku. Strategia wyznacza trzy obszary działania oraz cele
strategiczne i zadania dla rozwoju rolnictwa, gospodarki i społeczeństwa, ochrony środowiska
naturalnego.
W ramach Obszaru I – Rolnictwo przewidziany jest Cel strategiczny: Rozwój rolnictwa
a także zadania, m.in.:
I.3. Wsparcie rozwoju niekonwencjonalnych kierunków działalności rolniczych;
I.4. Rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego;
Obszar II – Gospodarka i społeczeństwo. Cel strategiczny: Rozwój gospodarczy gminy i
poprawa warunków życia mieszkańców,
a także zadania, m.in.:
II.6. Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie gminy (przebudowa,
remont), poprawa bezpieczeństwa drogowego, modernizacja oświetlenia ulicznego,
utrzymanie poboczy;
II.11. Budowa sieci gazowej na terenie gminy.
Obszar III – Środowisko naturalne wyznacza Cel strategiczny: Poprawa stanu środowiska
naturalnego na terenie gminy, również poprzez świadomość ekologiczną oraz zadania:
III.4. Propagowanie idei korzystania z odnawialnych źródeł energii.
III.5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;

2.3.2 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skalbmierz na lata 20132016 z perspektywą do roku 2020 (POŚ)
Priorytety ekologiczne gminy Skalbmierz to:
− ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej (lasy, zadrzewienia,
murawy kserotermiczne, rzadkie chwasty) oraz struktur pełniących funkcje łącznikowe
(dolina Nidzicy),
12
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− ochrona i zwiększenie powierzchni lasów, zadrzewień i zakrzaczeń, miedz, w
szczególności w celu ochrony gleb przed erozją,
− ochrona użytków zielonych przed zmianą użytkowania, przywracanie łąk na terenach
dolinnych,
− ochrona zasobów wód podziemnych i poprawa jakości wód powierzchniowych
(kontynuacja budowy kanalizacji, promocja przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenach o rozproszonej zabudowie, a także zmniejszenie spływu powierzchniowego z
pól (m. in. wdrażanie i upowszechnianie dobrej praktyki rolniczej, promocja rolnictwa
ekologicznego),
− utrzymanie czystości i podniesienie estetyki terenów wiejskich, w tym rewaloryzacja
zabytkowej zabudowy i zespołów podworskich,
− ochrona naturalnej rzeźby terenu, ochrona powierzchni ziemi przed odpadami,
− zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń, w tym promocja źródeł niskoemisyjnych i
wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
− ochrona przed hałasem, w tym przede wszystkim prewencyjna (odpowiednie
lokalizowanie funkcji mieszkaniowej i usługowej oraz wprowadzanie zieleni
przydrożnej) oraz modernizacja dróg wojewódzkich, szczególnie drogi nr 768,
− podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i promocja walorów kulturowokrajobrazowych gminy.
Cele i zadania środowiskowe gminy Skalbmierz
- Ochrona przyrody i krajobrazu
- Ochrona i zrównoważone wykorzystanie lasów
- Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
- Ochrona powierzchni ziemi i gleb
- Ochrona powietrza atmosferycznego, w tym wzrost wykorzystania energii odnawialnej.
Celem szczegółowym jest: „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, w szczególności
ograniczenie niskiej emisji, emisji komunikacyjnej oraz wzrost udziału energii
odnawialnej.”
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3 Charakterystyka Miasta i Gminy Skalbmierz
Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu
28-530 Skalbmierz, ul. Kościuszki 1,
pow. kazimierski, woj. świętokrzyskie
tel. +(48) 041 3529085
www.skalbmierz.eu

Skalbmierz, kiedyś bogate miasto Małopolski o charakterze rzemieślniczo-kupieckim,
usytuowane jest na urodzajnym płaskowyżu skalbmiersko-proszowickim w południowej
części województwa świętokrzyskiego, na pograniczu z województwem małopolskim w
powiecie kazimierskim.
Teren gminy ma charakter wyżynny i obejmuje szereg płaskich wzgórz oraz kopulastych
wzniesień o średnim nachyleniu od 8% do 12%. Granicę miasta od strony północnej
wyznacza rzeka Nidzica, zwana też dawniej Skalbmierską, która jest lewobrzeżnym
dopływem Wisły. Od południa miasto okala łańcuch niewielkich wzniesień: Łysa Góra,
Jeruzal, Wzgórze Świętego Stanisława. Od wschodu i zachodu miasto otaczają łąki.

Rysunek 1. Gmina Skalbmierz
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Administracyjnie gmina miejsko-wiejska Skalbmierz graniczy z gminami Kazimierza
Wielka i Czarnocin (powiat kazimierski), Działoszyce (powiat pińczowski), Pałecznica
(powiat proszowicki) oraz Racławice (powiat miechowski).
Obszar gminy tworzy 23 sołectwa: Baranów, Bełzów, Bolowiec, Boszczynek,
Drożejowice, Grodzonowice, Kobylniki, Kózki, Krępice, Małoszów, Podgaje, Przybenice,
Rosiejów, Sielec Biskupi, Sielec-Kolonia, Sietejów, Szarbia Zwierzyniecka, Szczekarzów,
Tempoczów, (Tempoczów-Kolonia, Tempoczów-Rędziny), Topola, Zakrzów, Zakrzówek
oraz miasto Skalbmierz (http://skalbmierz.eu - dostęp: 9 lipca 2013).
Powierzchnia gminy wynosi 85,94 km2 (8594 ha) w tym miasto Skalbmierz 5,52 km2.
Gmina liczy 6835 mieszkańców w tym 3420 to kobiety, a gęstość zaludnienia wynosi 80
osób/km2 (dane GUS 2010 rok). W mieście wskaźnik zaludnienia kształtuje się na poziomie
184 osoby/km², a na terenach wiejskich – 79 osób/km² (dane na koniec 2010 r.).
Przez teren gminy przebiegają trzy drogi wojewódzkie: Jędrzejów – Brzesko nr 768,
Olkusz – Skalbmierz nr 785, Drożejowice – Krzyż nr 770.

3.1 Sytuacja demograficzna
Stan ludności na dzień 2 stycznia 2013 r. wynosił 6883 mieszkańców co stanowi 19,3 %
ludności powiatu, z czego w mieście Skalbmierz mieszka 1336 osób, a na obszarach
wiejskich 5547 (dane: UMiG Skalbmierz).
Tabela 1. Dane demograficzne dla gminy Skalbmierz
Ludność w wieku:

Ludność
na 1 km2

Przyrost
naturalny

Saldo
migracji
ogółem

przedprodukcyjnym

produkcyjnym

poprodukcyjnym

80

-15

-36

1302

4173

1360

Bezrobotni
zarejestrowani
337

Źródło: Na podstawie danych ze Statystycznego Vademecum Samorządowca 2011, WUS w Kielcach.

Najwięcej osób zamieszkuje miejscowości Skalbmierz (1336 osób) oraz Topola (989).
W pozostałych sołectwach mieszka średnio po ok. 200 osób. W najmniejszym sołectwie –
Zakrzówek mieszka 47 osób. Szacuje się, że liczba ludności na przestrzeni lat będzie
systematycznie się zmniejszać.
Tabela 2. Stan ludności w Gminie Skalbmierz
L.p.

Miejscowość

Liczba ludności w roku

Zmiana
2013-2001

1990

1996

2001

2013*

%

1

Baranów

302

265

301

294

-2,3

2

Bełzów

197

175

180

161

-10,6

3

Bolowiec

123

106

98

101

+3,1

4

Boszczynek

218

254

191

194

+1,6

5

Drożejowice

475

428

457

450

-1,5

6

Grodzonowice

118

113

111

115

+3,6
15
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Kobylniki

503

617

428

395

-7,7

8

Kózki

170

168

140

134

-4,3

9

Krępice

193

156

161

153

-5,0

10

Małoszów

244

236

249

231

-7,2

11

Podgaje

201

163

161

145

-9,9

12

Przybenice

215

191

190

176

-7,4

13

Rosiejów

371

363

363

329

-9,4

14

Sielec Biskupi

266

174

227

189

-16,7

15

Sielec-Kolonia

332

352

306

289

-5,5

16

Sietejów

97

87

91

86

-5,5

17

Szarbia Zwierzyniecka

388

290

313

286

-8,6

18

Szczekarzów

159

125

148

114

-23,0

19

Tempoczów-Kolonia

185

201

160

139

-13,1

20

Tempoczów-Rędziny

354

362

313

313

0,0

21

Topola

1168

1191

1132

989

-12,6

22

Zakrzów

216

193

210

217

+3,3

23

Zakrzówek

47

41

52

47

-9,6

24

Skalbmierz

1549

1518

1418

1336

-5,8

7400

6883

-7,0

Razem
8091
7769
(*Stan na dzień 02.01.2013 wg danych UMiG Skalbmierz)

Wykres 1. Prognoza zmian liczby ludności gminy Skalbmierz do roku 2028
8100
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Źródło: obliczenia własne
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Saldo ludności gminy Skalbmierz jest ujemne, w 2012 r. wynosiło -10 (w powiecie - 179).
Saldo migracji również jest ujemne i wynosi - 20. Według prognozy, na podstawie równania
regresji wielomianowej, w roku 2028 liczba ludności w gminie Skalbmierz będzie wynosić
ok. 6430 osób.
Jeśli chodzi o podział ludności według grup wiekowych to najliczniejsza jest grupa
mieszkańców w wieku produkcyjnym co zostało zobrazowane na poniższym wykresie
poniżej.
Wykres 2. Podział ludności w gminie Skalbmierz wg grup wiekowych
Wiek przedprodukcyjny
Wiek produkcyjny
Wiek poprodukcyjny

20%

61%
19%

Źródło: opracowanie własne na postawie GUS, SVS 2011

3.2 Rynek pracy

Bezrobocie w gminie Skalbmierz kształtuje się od kilku lat na podobnym poziomie.
Najwyższe było w 2012 roku i wynosiło 349, a najniższe w roku 2008 – 304 bezrobotnych.
Od 2010 roku widać tendencję rosnącego bezrobocia w gminie Skalbmierz. Jego przebieg
przedstawia poniższy wykres.
Wykres 3. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Skalbmierz w latach 2007-2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Wg danych GUS z 2012 roku w gminie Skalbmierz działa 336 podmiotów gospodarki
narodowej ogółem, w tym 315 w sektorze prywatnym.
Podział na główne sektory gospodarki narodowej z 2011 roku przedstawia poniższy wykres.
Wykres 4. Główne sektory gospodarki narodowej w gminie Skalbmierz i powiecie kazimierskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie SVS 2011

Według podziału PKD 2007 w 2012 roku działalność gospodarczą prowadziło 247
podmiotów. Szczegółowy podział na sektory zestawiono w tabeli poniżej.
Tabela 3. Podmioty gospodarcze w Gminie Skalbmierz wg podziału na sektory, rok 2012

Sektor
A
C
E
F
G
H
I
J
K
M
N
P
Q
R
S
T
U

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Przetwórstwo przemysłowe
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz
działalność związana z rekultywacją
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle
Transport i gospodarka magazynowa
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
Informacja i komunikacja
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca
Edukacja
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Pozostała działalność usługowa; Gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące
wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby; Organizacje i
zespoły eksterytorialne.

Liczba jedn.
gospodarczych
34
12
1
34
102
19
2
2
6
8
6
3
9
3
6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2012
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Największymi prywatnymi pracodawcami w gminie są następujące podmioty:
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe „PRIMA-BUD” (Skalbmierz, ul. 5-go
Sierpnia 39). Przedsiębiorstwo prowadzi produkcję i sprzedaż wyrobów dla potrzeb
telekomunikacji i innych wyrobów żelbetonowych z zakresu kostki brukarskiej, różnego
rodzaju płyt i płytek, ogrodzeń stałych, przepustów itp.;
2. Zakład produkcji okien PCV i automatyki przemysłowej „PESO” (Topola). Firma
specjalizuje się w produkcji, sprzedaży i montażu okien różnych typów oraz rolet i drzwi;
3. FPUH Michał Michalak, Produkcja i serwis maszyn rolniczych, (Szarbia Zwierzyniecka
2a).
4. Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy „FARMER” S.J (Skalbmierz ul. Kopernika 20)
– firma zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym środków do produkcji rolnej oraz
świadczy usługi dla rolnictwa w pełnym zakresie;
Wśród innych znaczących pracodawców należy wymienić punkty usługowe (sklepy),
stacje paliw, Bank Spółdzielczy w Skalbmierzu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Skalbmierzu.
Wśród największych pracodawców sektora publicznego należy wymienić:
- Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz,
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Skalbmierzu,
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Topoli,
- Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Skalbmierzu, oraz jej filie w: Boszczynku, Tempoczowie
Koloni.
- Poczta Polska.

3.3 Komunikacja
Gmina Skalbmierz
komunikacyjnymi:

zlokalizowana

jest

między

dwoma

dużymi

szlakami

- drogą krajową nr 7 prowadzącą z Żukowa k. Gdańska przez Warszawę do granicy
ze Słowacją w Chyżnem. Jest ona częścią międzynarodowej drogi europejskiej E77
prowadzącą dalej przez Słowację do stolicy Węgier – Budapesztu.
- drogą krajową nr 79 przebiegającą z centralnej, do południowej części kraju. Najważniejsze
miejsca leżące na trasie DK79 to: Warszawa – Kozienice – Sandomierz – Kraków – Katowice
- Bytom.
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Główną drogą, która łączy gminę Skalbmierz z w/w szlakami komunikacyjnymi jest droga
wojewódzka nr 768 (łącząca DK7 w Jędrzejowie z DK4 w Brzesku). Połączenia z sąsiednimi
gminami odbywa się drogami wojewódzkimi oraz powiatowymi.
Drogi wojewódzkie przebiegające przez gminę Skalbmierz to:
- nr 768 Jędrzejów – Brzesko (długość drogi przebiegającej przez gminę Skalbmierz to
11,713 km; od km 37+750 do km 49+463);
- nr 785 Olkusz – Skalbmierz (długość drogi przebiegającej przez gminę Skalbmierz to 8,250
km; od km 60+258 do km 68+508);
- nr 770 Drożejowice – Krzyż (długość drogi przebiegającej przez gminę Skalbmierz to 2,250
km; od km 00+000 do km 2+250).
Łączna długość sieci dróg powiatowych przebiegających przez gminę Skalbmierz wynosi
57,272 km. Z kolei łączna długość sieci dróg gminnych wynosi 76 671 mb, z czego 72 050
mb to drogi przebiegające przez obszar gminy, a 4 621 mb to drogi gminne przebiegające
przez miasto Skalbmierz. Przez teren gminy nie przebiegają żadne odcinki dróg krajowych
ani sieć kolejowa.

3.4 Warunki klimatyczne
Gmina Skalbmierz charakteryzuje się łagodnym klimatem, bez gwałtownych skoków
oraz zmian termicznych. Miejscowy mikroklimat sprawia, że okres wegetacji roślin trwa
średnio 188 dni i jest jednym z najdłuższych w Polsce. Średnia temperatura roczna powietrza
systematycznie wzrasta w ciągu ostatnich lat, obecnie wynosi ok. 8,5-9°C, w miesiącach
letnich + 18°C, w zimowych – 4°C. W ciągu ostatnich 30 lat daje się zauważyć wzrost
średniej temperatury o ok. 1,2-1,5°C. Dni mroźnych (t<-10°C) jest 30-40 w roku, dni
gorących (t≥+25°C) również 30-40 w roku. Przeciętnie w roku odnotowuje się od 600 do 700
mm opadów. Maksimum opadów występuje w lecie (czerwiec, lipiec) a minimum w zimie
(luty, marzec). Gmina Skalbmierz, według normy PN-EN 12831, znajduje się w trzeciej
strefie klimatycznej.
Rysunek 2. Podział terytorialny Polski na strefy klimatyczne według PN-EN 12831
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Tabela 4. Projektowa temperatura zewnętrzna i średnia roczna temperatura zewnętrzna

Strefa klimatyczna
I
II
III
IV
V

Projektowa temperatura
zewnętrzna, °C
-16
-18
-20
-22
-24

Średnia roczna temperatura
zewnętrzna, °C
7,7
7,9
7,6
6,9
5,5

Źródło: PN-EN 12831

3.5 Rolnictwo
Obszar zajmowany przez gminę Skalbmierz posiada dobre warunki rozwoju produkcji
rolnej. W zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020
gmina Skalbmierz została zaliczona do obszarów o relatywnie wysokim potencjale rolniczym.
Rysunek 3. Terytorializacja województwa Świętokrzyskiego

Źródło: Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, Kielce 2012

W gminie Skalbmierz jest 1271 gospodarstw rolnych z czego 1246 prowadzi działalność
rolniczą (GUS, PSR 2010). Najwięcej jest gospodarstw w przedziale od 1 do 5 ha – 508, a
najmniej 15 ha i więcej – 50 choć jest to duża liczba. Łączna powierzchnia gruntów ogółem w
gminie wynosi 7473,58 ha, a średnia powierzchnia gospodarstw rolnych 6 ha. Powierzchnie i
ilość gospodarstw prowadzących działalność rolniczą zobrazowano na wykresie poniżej.
21
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Tabela 5. Ilość gospodarstw według powierzchni w gminie Skalbmierz

Wielkość
gospodarstwa
Do 1 ha

2002

2010

169

164

Zmiana
2010/2002
0,97

1-5 ha

582

508

0,87

5-10 ha

492

437

0,89

10-15 ha

86

112

1,30

Ponad 15 ha

24

50

2,08

1356

1271

0,94

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS PSR 2002, 2010

W latach 2002-2010 widać wyraźną tendencję wzrostu wielkości gospodarstw rolnych. Ilość
gospodarstw o powierzchni upraw ponad 15 ha wzrosła dwukrotnie, natomiast wyraźnie
zmalała ilość gospodarstw małych, o powierzchni 1-5 ha.
Wykres 5. Ilość gospodarstw rolnych według powierzchni w gminie Skalbmierz
600
Skalbmierz

500
400
300
200
100
0
do 1 ha

1 - 5 ha

5 - 10 ha

10 -15 ha

15 ha i więcej

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, PSR 2010

Jeśli chodzi o rodzaj gleb na terenie gminy Skalbmierz to zostały one wykształcone z lessów,
a także z utworów zwałowych oraz wodnolodowcowych. Z lessów wykształciły się głównie
czarnoziemy i gleby brunatne. Z kolei z utworów zwałowych i wodnolodowcowych czarne
ziemie i gleby brunatne wyługowane. W dolinie rzeki Nidzicy z osadów aluwialnych
wykształciły się gleby pochodzenia lessowego. Są to gleby o wysokiej wartości produkcyjnej.
Wysoki wskaźnik bonitacji, a także wysoka wartość ekologiczna sprawiają, że gleby te
posiadają najwyższe preferencje do prowadzenia produkcji ekologicznej. (Źródło:
http://skalbmierz.eu/pl/miasto_i_gmina, dostęp: 12.07. 2013).
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Na terenie Gminy Skalbmierz dominują następujące typy gleb:
•
•
•
•
•

gleby czarnoziemy;
gleby brunatne;
czarne ziemie;
gleby brunatne wyługowane,
mady.

Pod względem przydatności rolniczej gruntów ornych w gminie Skalbmierz występują:
•

•
•
•
•

pszenny bardzo dobry (I i II, IIIa) i pszenny dobry (IIIa i III klasa bonitacyjna) obejmujące gleby o wysokich właściwościach: czarnoziemy i gleby brunatne,
wytworzone na lessach podlegające najściślejszej i ścisłej ochronie przed
przeznaczeniem na cele nierolnicze, posiadające najwyższe oraz wysokie preferencje dla
produkcji ekologicznej,
pszenny wadliwy (IV klasa bonitacyjna) - obejmujący gleby lessowe i brunatne
wyługowane i zakwaszone, ze wskazaniem pod zalesienie lub zadrzewienie,
żytni bardzo dobry i dobry (klasa IIIb, IVa i IVb) - gleby o wysokiej wartości
przyrodniczej i gospodarczej, pod uprawę żyta,
żytni słaby i bardzo słaby (V i VI klasa) - gleby piaszczyste, słabo żyzne, nie
podlegające ochronie prawnej przed zagospodarowaniem na cele nierolnicze,
predysponowane pod zalesienia,
zbożowo-pastewne mocne i słabe (klasy IVa, IVb oraz V), charakteryzujące się niską
wartością ekologiczną i gospodarczą z uwagi na łatwość przesuszania, kompleksy
użytków zielonych, zlokalizowane głównie w dolinach rzek Nidzicy i Małoszówki oraz
wąwozach lessowych; kompleksy te winy być chronione ze względu na ważną rolę w
retencjonowaniu wód (POŚ).
Tabela 6. Gospodarstwa rolne i ich powierzchnia wg rodzaju użytkowania gruntów, 2010

Użytkowanie gruntów

Ilość
gospodarstw
1271

Powierzchnia
upraw ha
7481

Użytki rolne ogółem

1271

7083

Użytki rolne w dobrej kulturze

1244

7043

Pod zasiewami

1224

6238

Uprawy trwałe

62

51

Sady i ogrody

88

56

Łąki i pastwiska

785

674

Grunty ugorowane wraz z
nawozami zielonymi

85

75

Grunty ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, PSR dla gminy Skalbmierz, 2010 r.

Na terenie gminy uprawia się głównie zboża i warzywa gruntowe, ziemniaki oraz uprawy
przemysłowe - buraki cukrowe, tytoń. W ciągu ostatnich lat daje się zauważyć wyraźny
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wzrost powierzchni upraw warzyw, których udział staje się dominujący w strukturze
przychodów z rolnictwa.

Tabela 7. Gospodarstwa rolne i powierzchnia zasiewów wybranych upraw 2002, 2010

2002
2010
2010/2002
Ilość
Powierzchnia Ilość
Powierzchnia Zmiana
Wybrane
gospodarstw upraw ha
gospodarstw upraw ha
uprawy
powierzchni
b.d.
2890
1115
2949
1,02
Zboża razem z
mieszankami
b.d.
1105
948
857
0,76
Ziemniaki
Uprawy
przemysłowe
Buraki
cukrowe
Warzywa
gruntowe

b.d.

b.d.

124

253

-

b.d.

117

49

148

1,26

b.d.

1105

931

1857

1,68

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, PSR dla gminy Skalbmierz z 2002 i 2010 r.

Na terenie gminy działają 2 grupy producenckie:
- Spółdzielnia Producentów Warzyw i Owoców „Sielec" Sielec Kolonia 46, Skalbmierz
Grupa działa w branży owocowo-warzywnej i produkuje głównie marchew. Pozostałe
oferowane przez nią warzywa to: cebula, pietruszka, kapusta pekińska, buraki ćwikłowe, seler
i por. Uprawia także owoce, m.in. jabłka, śliwki oraz brzoskwinie. Spółdzielnia Producentów
Warzyw i Owoców „Sielec" należy do Krajowego Związku Branżowego Grup Producentów
Owoców i Warzyw.
- Grupa Producentów Warzyw „Szwagrol" Sp. z o.o., ul. M. Reja 9, Skalbmierz
Grupa zrzesza 5 producentów z terenu powiatu kazimierskiego, wytwarzających przede
wszystkim wysokiej jakości warzywa.
Na terenie gminy funkcjonują 772 gospodarstwa prowadzące hodowlę lub utrzymujące
zwierzęta gospodarskie. 943 gospodarstw posiada ogółem 1382 ciągniki. Szczegółowe dane
dotyczące hodowli w roku 2010 oraz porównawczo w roku 2002 zostały umieszczone w
tabeli.
Tabela 8. Zestawienie ilości zwierząt hodowlanych na terenie gminy Skalbmierz, 2002,2010

Zwierzęta
gospodarskie
Bydło razem
- bydło krowy
Trzoda
chlewna razem
- trzoda
chlewna lochy
Konie

2002
Ilość
Ilość
gospodarstw
zwierząt
754
2426
729
1160
744
13286

2010
Ilość
Ilość
gospodarstw
zwierząt
509
2160
400
639
507
8486

2010/2002
Zmiana
ilości
0,89
0,55
0,64

b.d.

2165

451

1629

0,75

189

301

58

125

0,42
24
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Zwierzęta
gospodarskie
Drób ogółem
razem

2002
Ilość
Ilość
gospodarstw
zwierząt
b.d.
27325

2010
Ilość
Ilość
gospodarstw
zwierząt
604
23404

2010/2002
Zmiana
ilości
0,86

Źródło: opracowanie własne na podstawie PSR 2002, 2010

3.6 Leśnictwo
Powierzchnia gruntów leśnych na terenie gminy Skalbmierz wynosi zaledwie 39,9 ha co
stanowi 0,5 % powierzchni całej gminy. Lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
jest ogółem 30,50 ha. Powierzchnia lasów publicznych wynosi 9,9 ha w tym własność gminy
0,5 ha. Z kolei lasy publiczne Skarbu Państwa zajmują 9,4 ha, a w zarządzie Lasów
Państwowych 7,4 ha (GUS, leśnictwo, 2012).
Kompleksy leśne są niewielkie i rozproszone, porastają nieprzydatne rolniczo stoki, wąwozy,
podmokłe obniżenia terenu, wierzchowiny wzniesień lessowych. Rola gospodarcza tych
lasów jest marginalna, spełniają one głównie rolę wodochronną i glebochronną. Według
regionalizacji przyrodniczo – leśnej Tramplera, lasy w gminie położone są w całości w
krainie Wyżyna Małopolska, w Dzielnicy Wyżyna Miechowska. Dominującymi siedliskami
w gminie są siedliska lasowe. Dominuje tu las świeży, natomiast w pobliżu cieków wodnych i
w bezodpływowych zagłębieniach terenu spotyka się las wilgotny. Dominującymi gatunkami
są: buk, dąb, grab, brzoza, olsza, topola.
Większość lasów jest własnością prywatną (ok. 75 %), częścią nich i lasami stanowiącymi
własność Skarbu Państwa zarządzają Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Pińczów (POŚ, s. 8.)
Obszary chronione w gminie Skalbmierz zajmują zaledwie 2,86 ha, co stanowi jedynie około
0,03% powierzchni gminy i jest wielkością niezwykle niską, w porównaniu ze średnią dla
województwa (64,5 %) i dla powiatu kazimierskiego (17,7 %). Jest to spowodowane przede
wszystkim intensywnym użytkowaniem rolniczym oraz znaczącym przekształceniem
terenów.
Na terenie gminy Skalbmierz brak obszarów o znaczących walorach przyrodniczych objętych
ochroną prawną w ramach systemu obszarów chronionych, w tym Natury 2000. Gmina
jedynie graniczy w części północnej z Miechowsko-Działoszyckim Obszarem Chronionego
Krajobrazu, który chroni kompleksy leśne w postaci zbiorowisk grądowych i świetlistej
dąbrowy oraz pagórki kredowe i wąwozy lessowe, na których rozwinęły się murawy
kserotermiczne z rzadkimi roślinami.

3.7 Wody powierzchniowe
Gmina Skalbmierz leży w lewostronnym dorzeczu rzeki Wisły i należy do zlewni rzeki
Nidzicy. Nidzica przecina terytorium gminy, wpływając na jej obszar w okolicy miejscowości
Podgaje i omijając centrum Skalbmierza od strony północnej wypływa na południowy-zachód
od Topoli. Najważniejszym dopływem Nidzicy jest rzeka Małoszówka odwadniająca
południową część gminy i wpadająca do Nidzicy w Kazimierzy Wielkiej. Drugim co do
wielkości ciekiem powierzchniowym jest rzeka Szarbiówka odwadniająca północno 25
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zachodnią część gminy. Część północna gminy odwadniana jest przez bezimienne cieki
uchodzące do Nidzicy.
Nidzica stanowi lewostronny dopływ Wisły i uchodzi do niej w 154,3 km biegu. Całkowita
długość rzeki wynosi 62,9 km (w granicach województwa 35,2 km), a powierzchnia zlewni
708,4 km2.
Uzupełnieniem systemu hydrograficznego gminy są niewielkie cieki. Na terenie gminy brak
jest naturalnych zbiorników wodnych. Występują tu jedynie małe stawy, w tym stawy rybne
w miejscowości Rosiejów i Małoszów oraz rowy melioracyjne.
Na terenie gminy znajduje się także
zbiornik "Skalbmierz", który powstał
w 2005 r. z inicjatywy samorządu.
Położony jest na terasie rzecznej
nazywanej Błoniami, w widłach
rzeki Nidzicy i Szarbiówki. Pełni
rolę
zbiornika
retencyjnorekreacyjnego. Zasilany jest wodą
pierwszej klasy czystości z rzeki
Szarbiówki, a awaryjnie może być
zasilany
z
rzeki
Nidzicy.
Powierzchnia lustra wody wynosi
8,38 ha.
Rysunek 4. Zbiornik Skalbmierz

3.8 Infrastruktura wodno-ściekowa
Gmina Skalbmierz jest zwodociągowana w 88 % (z sieci wodociągowej na terenie
miasta Skalbmierz korzysta 93,2 % mieszkańców, natomiast na obszarach wiejskich – 87,6
%). Długość czynnej sieci rozdzielczej wynosi 139,9 km, natomiast sieci magistralnej
dodatkowe 19,5 km. Podstawowe dane dotyczące sieci wodociągowej przedstawia poniższa
tabela.
Tabela 9. Wielkość sieci wodociągowej na terenie gminy Skalbmierz (według stanu
na koniec 2011 roku)

Wyszczególnienie

j.m.
Ogółem

Długość czynnej sieci rozdzielczej
Połączenia prowadzące do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
Woda dostarczona gospodarstwom domowym
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w
miastach
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

Wartość
Miasto

km
km

139,9
1699

7,4
399

Obszar
wiejski
132,5
1300

dam3
osoba

141,4
1263

31,5
1263

109,9
0

osoba

6066

1263

4803

Źródło: POŚ
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Zaopatrzenie gminy w wodę pitną pochodzi z dwóch ujęć: Rosiejów oraz Płużki (gmina
Słaboszów). Maksymalna wydajność ujęcia Rosiejów wynosi 450 m³/d, natomiast dla ujęcia
Płużki jest to 9 600 m³/d. Z ujęcia w Rosiejowie korzystają mieszkańcy sołectw: Rosiejów,
Szarbia, Tempoczów-Kolonia oraz Podgaje. Mieszkańcy pozostałych sołectw oraz miasta
Skalbmierz korzystają z ujęcia w Płużkach. Ogólna wielkość ujmowanej i uzdatnianej wody
ze studni w Rosiejowie na koniec 2011 r. wyniosła 41 591 m³. Ze studni w Płużkach
pozyskano natomiast ogółem 785 830 m³ wody. Straty wody w sieci na koniec 2011 roku
wyniosły 32,8%, co jest wynikiem znacznie lepszym niż w 2009 r., kiedy to sięgały 45,6%.
Woda dostarczana do wodociągu na terenie gminy w czasie doby w 2011 roku wynosi 0,4
dm3 (0,1 dm3 dla miasta i 0,3 dm3 dla wsi).
W przeliczeniu na 1 mieszkańca zużycie wody do celów konsumpcyjnych na koniec roku
2011 wyniosło 20,2 m³/m/rok (przy 18,7 m³/m/rok w 2010 roku). Ogólna wielkość zużytej w
2011 r. wody wyniosła 159 400 m³.
Obecnie w gminie Skalbmierz częściowo skanalizowane są trzy miejscowości: Skalbmierz,
Topola i Sielec Kolonia. Istnieją jednak plany budowy sieci kanalizacyjnej na terenie
wszystkich sołectw gminy. Na terenach, które nie zostaną objęte zbiorczym systemem
kanalizacyjnym planuje się wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
Tabela 10. Stan ewidencyjny kanalizacji sanitarnej w Skalbmierzu w roku 2011
Miejscowość

Rok
Budowy

Skalbmierz 2003/11
Topola
2003
Sielec
2003/11
Kolonia

Oczyszczalnia
[szt.]

-

Przepom Dł.
pownie sieci
[szt.]
[mb]

4
4

11900
11600
54000

Przyłącza kanalizacji sanitarnej
Odbiorcy
Zakłady
Razem
indywidualni
szt. mb
szt.
mb
szt.
mb

7
1
-

140
25
-

166
122
5

3 320
3 050
100

173
123
5

3 460
3 075
100

Źródło: POŚ

Dostęp do sieci kanalizacyjnej posiada obecnie 15,4 % społeczności gminy (58,4 %
mieszkańców miasta oraz 5,1 % mieszkańców wsi). Długość sieci kanalizacyjnej wynosi
28,9km, korzystało z niej na koniec 2011 r. ok. 1 103 osób. W 2011 r. ścieki w ilości 84 323
m3 odprowadzono kolektorem sanitarnym do oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej.
Tabela 11. Sieć kanalizacji na terenie gminy Skalbmierz (dane na koniec 2011 r.)

Wyszczególnienie

j.m.

Ogółem

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej
Połączenia prowadzące do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
Ścieki odprowadzone
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

km
szt.

28,9
259

11,9
173

Obszar
wiejski
17,0
86

dam3
osoba

40
1103

22
791

18
312

Miasto

Źródło: POŚ

Na przestrzeni lat 2007-2011 podwoiła się długość czynnej sieci kanalizacyjnej. W tym
samym czasie niemal podwoiła się wielkość odprowadzanych ścieków. Liczba ludności
korzystająca z sieci kanalizacyjnej wzrosła o 9,5 %. W przeliczeniu na 1 mieszkańca na
koniec 2011 roku ilość ścieków komunalnych wytwarzanych w gminie wyniosła 19,7 m³/rok
(przy wielkości 18,2 m³/rok osiągniętej w roku 2010).
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3.9 Gospodarka odpadami
Na terenie gminy Skalbmierz funkcjonuje jedno składowisko odpadów komunalnych,
zlokalizowane w Sielcu Biskupim, które zostało uruchomione w 1986 r. Powierzchnia
składowiska wynosi 2,52 ha, a możliwa do wykorzystania pojemność to 225 000 m³. Jego
zastosowanie ogranicza się do funkcji składowiska przejściowego. Wszystkie niesegregowane
odpady z terenu gminy trafiają na składowisko regionalne w gminie Włoszczowa. W związku
z wprowadzeniem od 01.07.2013 r. nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi
UMiG ogłosił przetarg na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta i gminy Skalbmierz,
który wygrała firma EKOM Maciejczyk Spółka Jawna, 25-004 Kielce ul. Paderewskiego 18.
Na podstawie rozstrzygniętego przetargu zostało ustalone:
- firma EKOM zobowiązana jest do zaopatrzenia gospodarstw domowych nieodpłatnie w
pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz worki o odpowiednich kolorach do
selektywnej zbiórki odpadów,
- firma EKOM odpowiada za organizację i prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, który zlokalizowany będzie na składowisku odpadów w
Sielcu Biskupim, czynny raz w tygodniu w sobotę w godzinach od 9ºº do 12ºº od miesiąca
sierpnia 2013 r.,
- w okresach jesień 2013, wiosna 2014 i jesień 2014 zorganizowana zostanie na gminie
Skalbmierz zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz chemikaliów – dokładne daty zbiórki podane zostaną co
najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem.

3.10 Mieszkalnictwo

Zasoby mieszkaniowe gminy Skalbmierz na rok 2012, według danych GUS, wynoszą
1780 budynków mieszkalnych z czego 377 znajduje się na terenie miasta, a 1403 na
obszarach wiejskich (GUS, mieszkalnictwo, 2012). W roku 2012 do użytkowania oddano 8
mieszkań z 44 izbami w budynkach mieszkalnych o powierzchni 1384 m2.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania dla gminy wyniosła w 2010 roku 90,7 m2: dla
miasta 85,7 m2, a dla obszarów wiejskich 92,2 m2. W porównaniu do powiatu powierzchnia
użytkowa w gminie jest o 0,9 m2 większa. Na 1 osobę ogółem przypada 25,6 m2 z czego dla
miasta Skalbmierz 28,3 m2, a dla obszarów wiejskich 24,9 m2
W 2010 roku 93,3 % mieszkań w mieście i 87,6 % mieszkań na obszarach wiejskich
posiadało instalację wodociągową. W łazienki było wyposażonych odpowiednio 71,4 %
mieszkań w mieście i 65% na obszarach wiejskich. W przypadku centralnego ogrzewania
liczby te wynosiły: w mieście 60 %, a na obszarach wiejskich 46,9 %.
W przełożeniu na ilość mieszkań wyposażonych w łazienkę w mieście było ich 320, a na wsi
971 (razem 1291), mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie było w mieście 269, a na
obszarach wiejskich 701 (razem 970).
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4 Zaopatrzenie gminy w ciepło
4.1 Stan obecny
Teren miasta i gminy Skalbmierz charakteryzuje się brakiem scentralizowanego
systemu zaopatrzenia w ciepło, nie występują tu również duże kotłownie grzewcze lub
technologiczne. Brak jest także lokalnych kotłowni o dużej mocy cieplnej. Potrzeby
zaopatrzenia w energię cieplną w gospodarstwach indywidualnych są zaspokajane przez
kotłownie domowe oraz ogrzewanie piecowe. W mieście 269 mieszkań (60 %), a na
obszarach wiejskich 701 (46,9 %) posiada centralne ogrzewanie (GUS, 2011). Do
przygotowania posiłków najczęściej stosuje się instalacje na gaz płynny propan-butan.
Budynki użyteczności publicznej obsługiwane są przez małe kotłownie węglowe (szkoły,
GOK, warsztat) oraz olejowe (2 budynki).

4.2 Zużycie energii cieplnej
Na terenie miasta i gminy Skalbmierz znajduje się 1899 mieszkań o łącznej powierzchni
177 313 m2 (GUS, 2012). Mają one charakter domów jednorodzinnych i zabudowy
zagrodowej. Brak jest większych budynków zamieszkania zbiorowego. Najwięcej budynków
pochodzi z lat 1967-1985, wzniesionych w technologii tradycyjnej. W związku z brakiem
zarówno sieci gazowej jak i ciepłowniczej wyżej opisane budynki ogrzewane są za pomocą
indywidualnych systemów grzewczych. W instalacje centralnego ogrzewania wyposażonych
jest 970 mieszkań, z tego 269 w mieście i 701 na obszarach wiejskich (GUS, 2010). Pozostałe
mieszkania ogrzewane są przy pomocy miejscowych źródeł ciepła – pieców. Głównym
nośnikiem ciepła jest węgiel, choć do ogrzewania używa się także drewna i oleju opałowego.
Poniższa tabela przedstawia zużycie poszczególnych nośników energii w gminie Skalbmierz.
Tabela 12. Zapotrzebowanie na energię końcową z podziałem na sektory i typy energii
w gminie Skalbmierz – rok 2012
Nośnik
energii

Węgiel

Drewno

Olej
opałowy

Gaz
płynny

Energia
słoneczna

Energia
elektryczna

Jednostka

[ton]

[m3]

[ton]

[ton]

[MWh]

[MWh]

Budynki
mieszkalne

6450

2000

100

135

15

4832

Przedsiębior
stwa

500

300

50

-

-

1500

Budynki
użyteczności
publicznej

73,50a

-

9,01a

-

-

161,36a
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-

-

-

-

584,52a

Razem
nośnik

7024

2300

159

135

15

7078

Sumarycznie
EK (MWh)

50038

5750

1855

1650

15

7078

Oświetlenie
uliczne

(Źródło: obliczenia własne na podstawie: a - dane z Urzędu Gminy; pozostałe - dane szacunkowe na
podstawie GUS, PGE, wywiadów, analiz własnych, wizji lokalnych)

Przyjęto wartości przeliczeniowe poszczególnych nośników:
 Węgiel – 24 GJ/t
 Drewno – 9 GJ/m3
 Olej opałowy – 42 GJ/t
 Gaz płynny – 44 GJ/t
 Energia słoneczna – 1,44 GJ/m2 powierzchni czynnej kolektora
 Energia elektryczna – 3,6 GJ/MWh

4.3 Kierunki rozwoju ciepłownictwa

Według prognoz rozwoju budownictwa mieszkalnego i zmiany liczby ludności
opracowano kilka scenariuszy dla przyszłego rynku ciepła.
1. Scenariusz odniesienia – bazujący na sytuacji aktualnej, zakłada, że nie będzie
termomodernizacji istniejących zasobów mieszkaniowych, a nowe budynki będą
wznoszone zgodnie z obowiązującym prawem oraz wymogami dla izolacyjności
przegród zewnętrznych oraz instalacji grzewczych.
2. Scenariusz minimum – do 2028 roku zostanie poddanych termomodernizacji 20 %
budynków oraz instalacji grzewczych.
3. Scenariusz maksimum – zakłada, że do roku 2028 zostanie poddanych
termomodernizacji 50 % budynków mieszkalnych, oraz instalacji grzewczych.
W żadnym scenariuszu nie zakłada się budowania scentralizowanego systemu ogrzewania,
ani gazyfikacji gminy.

30

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Skalbmierz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.4 Zapotrzebowanie na ciepło w latach 2014-2028

Na podstawie danych z GUS, przepisów i norm obowiązujących w danym okresie
wyliczono średnie zużycie energii na cele grzewcze w stanie obecnym obliczono na
podstawie metody opisanej w Podręcznika typologii budynków mieszkalnych z przykładami
działań mających na celu zmniejszenie ich energochłonności (NAPE, 2011). W tabeli poniżej
zestawiono otrzymane wyniki.

Tabela 13. Średnie zużycie energii na cele grzewcze w budynkach mieszkalnych – stan obecny i
scenariusz odniesienia
Lata budowy

Do
1966

19671985

19861992

19932002

20032008

20092012

20132028

Ilość mieszkań oddanych do
użytkowania, sztuk

300

1260

200

89

20

30

100

23102

113400

21890

10701

3542

4678

16000

77,01

90,00

109,45 120,24 177,10

155,93 160

1,6

1,16

0,75

0,55

0,3/0,5

0,30

0,25/0,2

120

100

90

80

60

50

40/30

2772

11340

1970

856

213

234

640/480

Powierzchnia użytkowa, m
Powierzchnia użytkowa na

2

2

mieszkanie, m
Współczynnik U, W/m2 K
2

Moc grzewcza, W/m

Moc grzewcza, suma, kW
2

300
280
200
160
120
100
60
Zużycie energii, EK, kWh/m
Zużycie energii, EK suma,
6931
31752
4378
1712
425
468
960
MWh/rok
Łączne zużycie energii końcowej w roku 2012: 45 666 MWh/rok
Łączne zapotrzebowanie mocy grzewczej w roku 2012: 17385 kW
Łączne zużycie energii końcowej w roku 2028: 46 626 MWh/rok
Łączne zapotrzebowanie mocy grzewczej w roku 2028: 18025 kW
Źródło: Obliczenia własne, na podstawie danych GUS oraz Podręcznika typologii budynków
mieszkalnych z przykładami (...), NAPE 2011

Łączne zużycie energii na cele grzewcze w stanie obecnym wynosi ok. 45 666 MWh/rok,
natomiast moc grzewcza została oszacowana na ok. 17,385 MW.
W celu określenia zużycia energii cieplnej na lata 2013-2028 przyjęto trzy scenariusze:
odniesienia, minimum i maksimum.
I. Scenariusz odniesienia
W wariancie tym przyjęto, że żadne budynki ani instalacje grzewcze nie będą poddane
modernizacji, ani zmianie sposobu użytkowania. Łączne zużycie energii w roku 2028 zostało
oszacowane na 46 626 MWh, natomiast prognozowana moc grzewcza wynosi 18,025 MW.
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II. Scenariusz minimum
Założono, że 20 % budynków zasiedlonych przed 2003 r. zostanie poddanych
termomodernizacji oraz dodatkowo zostaną wykonane działania takie jak, modernizacja
instalacji grzewczych lub zamiana ogrzewania piecowego na system centralnego ogrzewania.
Tabela 14. Średnie zużycie energii na cele grzewcze – scenariusz minimum
Do
1966
300

19671985
1260

19861992
200

20

20

20

20

po termomodernizacji, W/m K
Moc grzewcza średnia, W/m2

0,25

0,25

0,25

104

88

Moc grzewcza całkowita, kW

2403
300/
100
6007

Lata budowy
Ilość mieszkań
Budynki poddane
termomodernizacji, %
Współczynnik U
2

2

Zużycie energii, EK, kWh/m
Zużycie energii, EK, suma,
MWh/rok

1993- 20032002 2008
89
20

20092012
30

20132028
100

0

0

0

0,25

b.z.

b.z.

b.z.

80

72

60

50

40

9979
280/
100

1751
200/
100

770
160/
100

213

234

640

120

100

27670

3940

1584

425

468

60
960

Łączne zużycie energii końcowej po termomodernizacji: 41 053 MWh/rok
Łączne zapotrzebowanie mocy grzewczej: 15350 kW
Źródło: Obliczenia własne

III. Scenariusz maksimum
50 % budynków wybudowanych przed 2003 r. zostanie poddanych termomodernizacji oraz
modernizacji instalacji grzewczych.

Tabela 15. Średnie zużycie energii na cele grzewcze – scenariusz maksimum
Do
1966
300

19671985
1260

19861992
200

50

50

50

50

0

0

0

0,25

0,25

0,25

0,25

b.z.

b.z.

b.z.

80

70

65

60

60

50

40

1848
7938
1423
642
213
300/
280/
200/
160/
Zużycie energii, EK, kWh/m
100
100
100
100
120
Zużycie energii, EK, suma, MWh/rok
4620 21546 3284
1391
425
Łączne zużycie energii końcowej po termomodernizacji: 32 694 MWh/rok
Łączne zapotrzebowanie mocy grzewczej:12297 kW

234

640

Lata budowy
Ilość mieszkań, sztuk
Budynki poddane
termomodernizacji, %
Współczynnik U po
2

termomodernizacji, W/m K
Moc grzewcza średnia, W/m2
Moc grzewcza, kW

1993- 20032002 2008
89
20

20092012
30

2

100
468

20132028
100

60
960

Źródło: Obliczenia własne
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Scenariusz ODN

Zużycie energii
EK, MWh/rok
46 626

Oszczędność energii
MWh/rok
-

Scenariusz MIN

41 053

5 573

15350

2675

Scenariusz MAX

32 694

13 932

12297

5727

Wariant

Moc grzewcza Redukcja
kW
mocy, kW
18025
-

Źródło: Obliczenia własne

Wykres 6. Zestawienie zużycia energii i zapotrzebowanie mocy cielnej dla budownictwa
mieszkaniowego w gminie Skalbmierz w roku 2028
50000
45000
40000
35000
30000

Zużycie energii EK, MWh/rok
Moc grzewcza kW

25000
20000
15000
10000
5000
0
Scenariusz ODN

Scenariusz MIN

Scenariusz MAX

Źródło: Obliczenia własne

Z analizy przeprowadzonej powyżej wynika, że potencjał poprawy efektywności
energetycznej w sektorze mieszkaniowym w gminie Skalbmierz jest znaczny. Przy założeniu,
że termomodernizacji zostanie poddanych 20 % budynków można zaoszczędzić 5 573 MWh
energii cieplnej rocznie, co jest równoważne ok. 836 ton węgla. Jeżeli termomodernizacją
zostanie objęta połowa budynków wybudowanych przed 2003 r. to oszczędności mogą
wynieść ok. 13 932 MWh/rok, co odpowiada ok. 2090 ton węgla. Redukcja mocy szczytowej
dla scenariusza minimum wynosi 2675 kW, natomiast dla scenariusza maksimum 5727 kW.
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4.4.1 Nakłady finansowe na termomodernizację
W celu określenia nakładów finansowych na termomodernizację należy przyjąć kilka
tez. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami rozpatrywane są 2 scenariusze:
I – minimum, gdzie 20 % budynków mieszkalnych zostanie poddanych termomodernizacji.
Powierzchnia do ocieplenia wynosi ok. 55.000 m2.
II - maksimum, gdzie 50 % budynków mieszkalnych zostanie poddanych termomodernizacji.
Powierzchnię do ocieplenia oszacowano na 137.000 m2.
W pierwszej kolejności trzeba określić ceny jednostkowe robót termomodernizacyjnych,
formę ich wykonania, a następnie sposób finansowania. Na potrzeby niniejszego opracowania
przyjęto 2 opcje. Pierwsza uwzględnia dofinansowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego
w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Ceny jednostkowe robót wykonanych
metodą BSO wahają się w przedziale 130-160 zł/m2 powierzchni ocieplonej. Warunkiem
otrzymania premii termomodernizacyjnej jest zaciągnięcie kredytu. Druga opcja zakłada, że
ocieplenie budynku będzie wykonane metoda gospodarczą - własnymi siłami i środkami.
W związku z tym ceny jednostkowe będą niższe, w granicach 100-120 zł/m2. Przyjęte
założenia i obliczenia zestawiono w poniższej tabeli.
Tabela 17. Szacowanie nakładów i oszczędności przy termomodernizacji budynków
mieszkalnych w gminie Skalbmierz
Nakłady
całkowite
[mln zł]

Oszczędności
[mln zł/rok]

Premia
[mln zł]

Nakłady
z premią
[mln zł]

SPBT
[lata]

7,12

0,58

1,14

6,06

10,4

8,77

0,58

1,14

7,63

13,2

5,48

0,58

-

5,48

9,5

2

6,58

0,58

-

6,58

11,3

2

17,81

1,44

2,80

15,01

10,4

21,91

1,44

2,80

19,11

13,3

2

13,70

1,44

-

13,70

9,5

2

16,44

1,44

-

16,44

11,4

Wariant
130
2

Z dotacją
FTiR BGK

zł/m
160
2

zł/m
100

MIN

2

Metoda
gospodarcza

zł/m
120
zł/m
130

Z dotacją
FTiR BGK

MAX
Metoda
gospodarcza

zł/m
160
2
zł/m
100
zł/m
120
zł/m

*Oszczędności przy założeniach, że 80 % paliwa stanowi węgiel; przy założeniu, że cena 1 tony
węgla wynosi 900 zł.
Źródło: Obliczenia własne
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Oszacowana całkowita wartość termomodernizacji w wariancie maksymalnym wynosi od
17,81 do 21,91 mln zł z uwzględnieniem dotacji. Przy wykonaniu termomodernizacji
budynku metodą gospodarczą kwota ta jest odpowiednio niższa i wynosi od 13,70 do 16,44
mln zł. W wariancie drugim koszty kształtują się na poziomie od 7,12 do 8,77 mln zł z
dotacją z BGK. W przypadku metody gospodarczej plasują się one na poziomie od 5,48 do
6,58 mln zł. Średni czas zwrotu inwestycji waha się dla obu przypadków od 9,5 do 13,3 lat.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że powyższe obliczenia są bardzo uproszczone i odnoszą się
do wartości uśrednionych dla zobrazowania potencjału termomodernizacyjnego dla całej
gminy. Przed przystąpieniem do ocieplenia budynków dla każdego obiektu powinien być
przeprowadzony audyt energetyczny, uwzględniający stan przegród budowlanych
zewnętrznych – ścian, podłóg na gruncie, stropów, dachów, okien i drzwi, a także stan źródeł
energii oraz instalacji do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W każdym
indywidualnym przypadku należy wykonać kalkulację nakładów termomodernizacyjnych
zgodnie ze sztuką kosztorysowania i cenami na lokalnym rynku.

4.4.2 Wykonanie termomodernizacji metodą lekką mokrą –

podstawowe informacje
Metody termomodernizacji
Działania termomodernizacyjne mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię
cieplną budynków. Polegają one na ociepleniu ścian, stropów i dachów budynków, wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej, usprawnieniu systemu wentylacyjnego, jak również na
modernizacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz zmianie źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Dzięki
wprowadzonym zmianom można znacznie obniżyć zużycie energii. Ocieplając same
przegrody zewnętrzne budynku można uzyskać oszczędności w granicach od 10 do 30 %.
Podstawową metodą ocieplenia ścian zewnętrznych jest metoda lekka mokra.

Rysunek 5. Struktura warstw w metodzie lekkiej mokrej
Źródło: http://www.termomodernizacja.com.pl
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Metoda lekka – mokra
Polega ona na przyklejeniu warstwy termoizolacyjnej, a następnie nałożeniu tynku
cienkowarstwowego. Jest to tzw. bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO).
Do ocieplania stosuje się płyty styropianowe albo płyty z wełny mineralnej. Płyty
styropianowe mocowane są do oczyszczonego podłoża za pomocą masy klejącej
z ewentualnym zastosowaniem łączników. Jako zbrojenie układu stosuje się siatki wklejone
w masę klejącą nakładaną na styropian. Do ocieplania styropianem można stosować
cienkowarstwowe tynki mineralne lub polimerowe (akrylowe), natomiast do ocieplania wełną
mineralną, ze względu na niebezpieczeństwo kondensacji pary wodnej na granicy warstw
wełna - tynk należy stosować cienkowarstwowy tynk mineralny. Należy pamiętać, że w
tynkach polimerowych dyfuzja pary jest 20-krotnie niższa, niż w tynkach mineralnych.
Oprócz wyżej wymienionej metody stosuje się także:
 metodę lekką – suchą, w której płyty z wełny mineralnej mocowane są do rusztu bez
klejenia i tynkowania materiału termoizolacyjnego.
 metodę ciężką – mokrą, polegającą na montażu płyt styropianowych grubości 5 cm za
pomocą kleju, całość zbrojona jest dwoma rodzajami siatek: zgrzewaną oraz siatką
Rabitza.
 metodę ocieplania styroblokami (blok styropianowy pokryty z jednej strony tynkiem o
wymiarach 30x60cm i grubości 6 lub 8cm). Styrobloki montuje się do ściany
analogicznie jak styropian.
Wskazówki techniczne do wykonania termomodernizacji
Pora roku
Prace termomodernizacyjne należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie oraz
umiarkowanym nasłonecznieniu. Nie należy wykonywać robót budowlanych w okresach
przymrozków. Temperatura powietrza na zewnątrz powinna się kształtować w graniach od 5
do 25OC.
Przygotowanie ścian
Należy dokładnie oczyścić ścianę z luźnych fragmentów tynku. Wszelkie nierówności należy
uzupełnić zaprawą szpachlową. Jeżeli ze ściany sypie się tynk, należy go skuć w miejscach
gdzie odpada, a następnie pokryć dokładnie zaprawą i wyrównać.
Rodzaj ocieplenia
Jako materiał ocieplający można zastosować zarówno styropian, jak i wełnę mineralną
twardą, przystosowaną do tynkowania.
Sposób montażu ocieplenia
Do wcześniej oczyszczonej ściany należy przykleić za pomocą zaprawy płyty materiału
izolacyjnego, które powinny być ułożone naprzemiennie tak, aby spoiny dwóch sąsiadujących
ze sobą rzędów nie były położone na tej samej linii. Dodatkowo płyty przytwierdza się do
ściany nośnej za pomocą specjalnych plastikowych kołków z szerokim talerzem zewnętrznym
(55 mm). Kołki niezbędne są do zabezpieczenia płyt o grubości 12 cm i większej. Głębokość
zagłębienia kołka w murze powinna wynosić ok. 6 cm. Na jedną płytę styropianową o
rozmiarach 05x1,0 m o grubości 15 cm powinno przypadać 4-6 kołków. Następnie płyty
styropianowe pokrywa się cienką warstwą zaprawy, aby następnie wtopić w nią warstwę
siatki zbrojącej z włókna szklanego. Sąsiadujące pasy siatki powinny zachodzić na siebie ok.
10 cm. Po wyschnięciu podkładu ściany pokrywa się warstwą gruntującą, a następnie tynkiem
cienkowarstwowym.
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Rodzaj elewacji
Dostępne są cienkowarstwowe tynki mineralne lub polimerowe (akrylowe). Tynki
polimerowe są trwalsze, są dostępne w szerokiej gamie kolorów, są barwione w masie, a więc
nie potrzebują dodatkowego wykończenia farbą. Tynki mineralne są zazwyczaj w odcieniach
jasnych, maluje się je farbami elewacyjnymi.
Trwałość i konserwacja
Każdy tynk w warunkach zawilgocenia lub zacienienia, może porastać mchem lub glonami.
Zarówno styropian, jak i wełna mineralna stanowią podłoże, które jest podatne na uderzenia.
Jeżeli na ścianach widać jakiekolwiek zawilgocenia, naloty, uszkodzenia lub pęknięcia,
elewacja powinna być poddana naprawie. Należy sprawdzać dokładnie stan elewacji co rok,
aby zapobiec większym szkodom.

4.4.3 Bilans energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody

użytkowej
W gminie Skalbmierz mieszkańcy ogrzewają swoje mieszkania za pomocą kotłów na
paliwa stałe, kotłów olejowych oraz trzonów piecowych. Oszacowano, że sprawność starych
instalacji wynosi ok. 50 %. Krokiem do zwiększenia efektywności może być wymiana
istniejących źródeł ciepła na nowe wraz z armaturą towarzyszącą.
Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w instalacjach wyposażonych w kotły na paliwa
stałe, kotły olejowe, w podgrzewaczach gazowych na propan-butan, a także przepływowych
podgrzewaczach elektrycznych. Przy szacowaniu zapotrzebowania na węgiel i energię
elektryczną oparto się na założeniach, że na terenie gminy istnieje obecnie ok 5-8 instalacji
solarnych, większość mieszkańców przygotowuje c.w.u. przy użyciu instalacji węglowych i
podgrzewaczy na gaz płynny. Otrzymane wyniki zestawiono w tabeli.
Tabela 18. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w instalacjach w gminie Skalbmierz
Energia
użytkowa
[MWh]
4145

Stan
Obecnie
Po modernizacji 35 % instalacji
Po modernizacji 35%
instalacji c.o. oraz
montażu 20 %
kolektorów

4145

Energia
końcowa
[MWh]
6481

Koszt cwu
[tys. zł]

Węgiel
[ton]

1186

829

5691

1080

711

Kolektory

864

-

324/204*

-

Pozostałe źródła
ciepła

3281

4160

895

562

Źródło: Obliczenia własne.

Założenia:
Stan obecny - zapotrzebowanie ciepłej wody 35l/d/M, 329 dni w roku, węgiel pokrywa ok.
80% zapotrzebowania, gaz propan-butan i energia elektryczna – po 10 %.
Po modernizacji – 35 % instalacji zostanie poddanych modernizacji, co spowoduje wzrost
sprawności i obniżenie kosztów przygotowania ciepłej wody
*W wariancie z kolektorami, oprócz modernizacji instalacji, przewiduje się również
wykonanie 360 instalacji kolektorów słonecznych. Przyjęto, że koszt instalacji złożonej z 3
kolektorów, zasobnika oraz osprzętu wynosi ok. 13,5 tys. zł. Sumaryczny koszt
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przygotowania ciepłej wody wynosi 324 tys. zł rocznie. Druga wersja (wartość 204)
uwzględnia dotację NFOŚiGW.
W docelowym wariancie kolektory pokryją ok. 20 % zapotrzebowania na energię do
przygotowania ciepłej wody.
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5 Zaopatrzenie gminy w gaz
Paliwa gazowe – gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz
ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci
gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia.

5.1 Stan obecny - paliwa gazowe w gminie Skalbmierz

Województwo świętokrzyskie zaopatrywane jest w gaz ziemny poprzez gazociągi
wysokiego ciśnienia z krajowego systemu gazowniczego, zasilanego gazem importowanym
oraz pozyskiwanym ze złóż krajowych.
Rysunek 6. Układ przesyłowy gazu ziemnego w Polsce

Źródło: www.geoland.pl

Rozwój sieci gazowej w województwie świętokrzyskim koncentruje się przede wszystkim na
gęsto zaludnionych obszarach. Na terenach charakteryzujących się rozproszeniem sieci
osadniczej, w tym w gminach wiejskich budowa sieci gazowniczej najczęściej nie znajduje
uzasadnienia ekonomicznego. Najważniejszym sposobem dostarczania gazu do gospodarstw
są na tych terenach są dostawy gazu płynnego do zbiorników gazowych i w butlach.
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5.2 Zużycie gazu w gminie Skalbmierz
W gminie Skalbmierz brak jest jakichkolwiek sieci gazowych (stan 2013). Według
informacji PGNiG (Biuro Obsługi Klienta Busko-Zdrój, Region Tarnowski, 28-100 Busko
Zdrój, ul. Kościuszki 10) w najbliższej perspektywie nie przewiduje się budowy systemu
zasilania gazem ziemnym rejonu gminy Skalbmierz.
Obecnie do celów bytowych (głównie do przygotowywania posiłków, a także ciepłej wody
użytkowej) używa się gaz ciekły propan-butan. Sieć dystrybucji gazu, w postaci punktów
wymiany butli, obejmuje wszystkie sołectwa. Szacunkowe określanie ilości zużycia gazu
ciekłego do przygotowania posiłków w poszczególnych miejscowościach gminy w zależności
od liczby mieszkańców przedstawiono w poniższej tabeli. Dodatkowo w obliczeniach
uwzględnia się dane:
- około 85 % mieszkań na terenie gminy wyposażonych jest w kuchnie gazowe zasilane z
butli gazowych;
- około 20 % ogółu mieszkań posiada trzony kuchenne, które łączą ze sobą funkcje grzewcze
z kuchennymi i mogą być wykorzystywane do przygotowania posiłków, głównie poza
sezonem letnim.
Tabela 19. Zapotrzebowanie na gaz ciekły propan – butan w ciągu roku

Lp.

Sołectwo

Liczba
mieszkańców

Zużycie gazu
Wartość opałowa
t/a - szacunkowo
(GJ)

1.

1336
294

26,2

1153

2.

Skalbmierz
Baranów

5,8

255

3.

Bełzów

161

3,2

141

4.

Bolowiec

101

2

88

5.

Boszczynek

194

3,8

167

6.

Drożejowice

450

8,8

387

7.

Grodzonowice

115

2,3

101

8.

Kobylniki

395

7,7

339

9.

Kózki

134

2,6

114

10.

Krępice

153

3

132

11.

Małoszów

231

4,5

198

12.

Podgaje

145

2,8

123

13.

Przybenice

176

3,5

154

14.

Rosiejów

329

6,5

286

15.

Sielec Biskupi

189

3,7

163

16.

Sielec Kolonia

289

5,7

251

17.

Sietejów

86

1,7

75

18.

Szarbia Zwierzyniecka

286

5,6

246

19.

Szczekarzów

114

2,2

97

20.

Tempoczów – Kolonia

139

2,7

119

21.

Tempoczów – Rędziny

313

6,1

268
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Topola

989

19,4

854

23.

Zakrzów

217

4,3

189

24.

Zakrzówek

47

25.

Razem

6883

0,9
135

40
5940

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UMiG

5.3 Kierunki rozwoju systemu gazowego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6
kwietnia 2004 roku, w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci
gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. 2004 nr 105, poz. 1113) realizacja budowy
sieci gazowej na terenie gminy może nastąpić pod warunkiem spełnienia kryteriów
technicznych i ekonomicznych inwestycji.
Gmina Skalbmierz jest członkiem Związku Międzygminnego „Gazociąg” z siedzibą w
Proszowicach, którego celem jest budowa gazociągu.
Z uwagi na małe zainteresowanie paliwem gazowym przewodowym mieszkańców i zakładów
usługowo-przemysłowych położonych na terenie gminy Skalbmierz nie przewiduje się w
najbliższej perspektywie czasowej gazyfikacji terenów.
W tabeli poniżej zestawiono możliwości potencjalnego wykorzystania gazu sieciowego przez
użytkowników na terenie miasta i gminy Skalbmierz. Przyjęto, że ze względu na koszt
przyłączenia oraz koszt paliwa zainteresowanych byłoby ok. 20 % mieszkańców.
Tabela 20. Wskaźniki potencjału wykorzystania gazu ziemnego według typów odbiorców
Ogrzewanie
Wyszczególnienie

Przygotowanie Przygotowanie Razem
ciepłej wody posiłków (%) (tys. Nm3)
(%)

2

p.u. (m )

(%)

176179

20

50

50

1083÷1311

Sektor przedsiębiorstw

-

-

-

-

175÷195

Budynki użyteczności
publicznej

-

70

60

-

40÷50

Budownictwo mieszkaniowe

Razem

1298÷1556

Źródło: opracowanie własne
Oszacowano potencjalne zapotrzebowanie na gaz ziemny na terenie gminy na poziomie ok.
1300-1550 tys. Nm3
Wskaźniki wielkości zużycia gazu ziemnego dla odbioru przyjęto na poziomie:
- przygotowanie posiłków – 30÷40 Nm3/os/rok
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- przygotowanie c.w.u. – 80÷100 Nm3/os/rok
- ogrzewanie pomieszczeń - 20÷25 Nm3/m2 p.u./rok
- ogrzewanie pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej - 15÷20 Nm3/m2 p.u./rok
- ogrzewanie pomieszczeń w sektorze przedsiębiorstw - 10÷15 Nm3/m2 p.u./rok
- przygotowanie c.w.u. w budynkach użyteczności publicznej – 10÷15 Nm3/os/rok
- przygotowanie c.w.u. w sektorze przedsiębiorstw – 20÷30 Nm3/os/rok
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6 Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną
Zaopatrzenie w energie elektryczną w całości odbywa się poprzez sieć
elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia połączoną z Krajowym Systemem
Elektroenergetycznym.
Operatorem systemu dystrybucyjnego na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz jest PGE
Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna. Odbiorców na terenie gminy obsługuje
Rejon Energetyczny Busko, adres: 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 110, tel.
41-370 4400. Do 31.10.2013 r. gmina była obsługiwana przez BOK Miechów, ul. Marii
Konopnickiej 25, 32-200 Miechów.
.

6.1 Stan obecny
Operator sieci zapewnienia odbiorcom ciągły dostęp do energii elektrycznej. Gmina jest
zelektryfikowana siecią średniego i niskiego napięcia. Miasto i gmina Skalbmierz zasilane są
energią elektryczną z układu sieci 15 kV wyprowadzonych z Głównego Punktu Zasilania
(GPZ) 110/15 kV w Kazimierzy Wielkiej oraz GPZ 110/15 kV w Działoszycach.
Sieć średnich napięć powiązana jest dodatkowo z GPZ w Pińczowie, GPZ Busko-Zdrój oraz
GPZ Sędziszów.
Na terenie Miasta i Gminy czynnych jest 81 stacji transformatorowych – 79 napowietrznych i
2 wnętrzowe. Suma mocy całkowitej pracujących stacji trafo wynosi 6930 kVA.
Długość sieci napowietrznych średniego napięcia 15 kV wynosi 76,9 km.
Długość sieci napowietrznych niskiego napięcia 400 V wynosi 118,3 km.
Stan techniczny sieci należy uznać za średni i słaby. Większość była wybudowana w latach
70-tych i 80-tych XX wieku.

6.1.1 Zużycie energii elektrycznej
Ze względu na brak pełnych danych ze strony operatora oszacowanie zużycia energii na
terenie gminy Skalbmierz odbyło się na podstawie metody pośredniej.
Według danych PGE RE Busko zużycie energii elektrycznej w roku 2012 kształtowało się na
poziomie:
- w mieście Skalbmierz około 400 odbiorców zużyło 948 MWh
- na terenach wiejskich ok. 1350 odbiorców zużyło 3520 MWh.
Razem zużycie energii elektrycznej w roku 2012 wyniosło 4468 MWh.
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Zużycie energii elektrycznej na terenie Gminy utrzymuje się na stabilnym poziomie, jedynie
w miejscowości Sielec Kolonia nastąpił w ostatnim czasie znaczny wzrost.
Tabela 21. Zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe na terenie miasta
i gminy Skalbmierz

Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Skalbmierz – miasto

1009

1061

1056

1041

1061

1084

1057

981

Skalbmierz – obszar
wiejski

3573

3731

3741

3768

3812

3837

3771

3851

Skalbmierz – miasto i
gmina

4582

4792

4797

4809

4873

4921

4828

4832

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, 2012

W latach 2005-2012 liczba ludności ogółem zmniejszyła się o ok. 2,1 %, natomiast zużycie
energii w gospodarstwach domowych wzrosło w tym czasie o ok. 5,5%. Średnio zużycie
energii rośnie o 1,1 % rocznie na mieszkańca. Jeżeli przyjąć dotychczasowy scenariusz
można założyć, że w ciągu następnych lat utrzyma się dotychczasowe tempo wzrostu zużycia
energii elektrycznej. Należy jednak mieć na uwadze, że w latach 2014-15 nastąpi uwolnienie
cen energii dla gospodarstw domowych, co może skutkować dosyć wysokimi podwyżkami
cen, a co w konsekwencji da obniżone zużycie, przynajmniej w pierwszym okresie po
podwyżce. Można założyć, że 10 % podwyżka cen energii elektrycznej wywoła szok
popytowy i będzie skutkować spadkiem zużycia energii przez gospodarstwa domowe o ok. 67 % w pierwszym okresie.

6.1.2 Oświetlenie ulic
Na terenie miasta i gminy Skalbmierz na wszystkich typach dróg zainstalowano łącznie
1328 lamp ulicznych o sumarycznej mocy 179,975 kW. Stan oświetlenia ulic na terenie
gminy budzi zastrzeżenia zarówno pod względem jakości oświetlenia nawierzchni ulic i
chodników jak również pod względem energochłonności. Istniejący system oświetlenia
ulicznego w gminie wymaga modernizacji zwłaszcza przy głównych ciągach
komunikacyjnych. Łącznie na terenie miasta Skalbmierz zainstalowano 254 opraw, z tego
127 opraw żarowych o mocy 125 W każda, opraw sodowych 150 W – 107, oraz 20 sztuk
opraw sodowych 70 W. Zainstalowane oprawy w pozostałych miejscowościach gminy w
ilości 1074 szt., w tym oprawy żarowe 125 W – 440 sztuk, oprawy sodowe 150 W - 466 szt.
Ilość punktów świetlnych zainstalowanych w gminie Skalbmierz (na podstawie dokumentu:
Koncepcja modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz, 2008):
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Typ oprawy

Ilość
sztuk

Moc sumaryczna
kW

Szacunkowe zużycie
energii* MWh/a

Oprawa OUR 125 W

567

70,875

283,5

Oprawa OUR 250 W

6

1,500

6,00

Oprawa MiX 160 W

93

14,880

59,52

Oprawa OUS 70 W

86

6,020

24,1

Oprawa OUS 150 W

573

85,950

283,5

Oprawa OUS 250 W

3

0,750

3,0

1 328

179,975

719,9

Razem

*Orientacyjny czas pracy: 4000 godzin rocznie.

Tabela 23. Propozycja modernizacji oświetlenia ulicznego
Typ oprawy

Ilość
sztuk

Moc sumaryczna
kW

Szacunkowe zużycie
energii* MWh/a

Oprawa ST 70W

700

49,000

196,0

Oprawa ST 100W

532

53,200

212,8

Oprawa ST 150W

96

14,400

57,6

1328

116,600

466,4

Razem

*Orientacyjny czas pracy: 4000 godzin rocznie. (Opracowanie własne na podstawie dokumentu:
Koncepcja modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz, 2008)
Teoretycznie na oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Skalbmierz zużywane jest ok. 720
MWh energii elektrycznej rocznie. Według danych audytu oświetlenia wykonanego przez firmę
MultiAudyt sp. z o.o. w roku 2012 całkowite zużycie energii elektrycznej na oświetlenie wyniosło ok.
585 MWh.

6.2 Kierunki rozwoju systemu elektroenergetycznego
Po wybudowaniu GPZ w Działoszycach-Dziekanowicach nastąpiła znaczna poprawa
jakości zasilania terenów zachodniej części gminy, m.in. Szarbii Zwierzynieckiej,
Drożejowic, Rosiejowa, Tempoczowa oraz miasta Skalbmierz.
Na podstawie informacji PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko, Rejon Energetyczny Busko
rozbudowa sieci niezbędnej do zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na
energię elektryczną na terenie miasta i gminy Skalbmierz planowana jest obecnie w oparciu o
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zamierzenia inwestycyjne i modernizacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
sieci elektroenergetycznej wynikające z potrzeb ww. przedsiębiorstwa, określonych
warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zawarte umowy o przyłączenie.
Wyeksploatowane sieci będą systematycznie wymieniane na nowe.
RE Busko posiada gotowe projekty przebudowy sieci średniego napięcia w Skalbmierzu –
nowy pierścień miejski linii 15 kV dla miasta Skalbmierz. Termin realizacji – rok 2014.
Istnieją możliwości podłączenia lokalnych źródeł odnawialnych do istniejących GPZ
w Działoszycach i Kazimierzy Wielkiej.

6.3 Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną
Przyjęto założenie, że będą następowały zmiany zapotrzebowania energii elektrycznej w
latach następnych:
• Indywidualne zużycie w gospodarstwach domowych
Scenariusz odniesienia – średni wzrost zużycia 1,0 % rocznie na mieszkańca; wzrost
indywidualnego zużycia o 16 % w latach 2013-28
Scenariusz minimum – średni wzrost zużycia 1,4 % rocznie na mieszkańca, wzrost
indywidualnego zużycia o 23 % w latach 2013-28
Scenariusz maksimum – średni wzrost zużycia 1,8 % rocznie na mieszkańca, wzrost
indywidualnego zużycia o 31 % w latach 2013-28
Do powyższych scenariuszy należy dodać czynnik demograficzny - spadek liczby
mieszkańców – średnio ok. 0,4 % rocznie, sumaryczny spadek liczby mieszkańców o 6,5 % w
latach 2013-28, co daje wzrost w powyższych scenariuszach odpowiednio o 8 %, 15 % oraz
22 %.
• Zużycie energii dla celów gospodarczych
Scenariusz odniesienia – średni wzrost zużycia 1,0 % rocznie; wzrost sumaryczny przez
sektor przemysłowy, w tym chłodnictwo i przetwórstwo rolnicze zużycia o 16 % w latach
2013-28
Scenariusz minimum – średni wzrost zużycia 1,5 % rocznie; wzrost sumaryczny przez sektor
przemysłowy, w tym chłodnictwo i przetwórstwo rolnicze zużycia o 25 % w latach 2013-28
Scenariusz maksimum – średni wzrost zużycia 2,0 % rocznie; wzrost sumaryczny przez
sektor przemysłowy, w tym chłodnictwo i przetwórstwo rolnicze zużycia o 35 % w latach
2013-28
• Zużycie energii przez sektor publiczny
Scenariusz odniesienia – średni spadek zużycia 1,0 % rocznie dla celów gospodarczobiurowych; sumaryczny spadek zużycia przez sektor publiczny o 14 % w latach 2013-28;
spadek zużycia o 3 % dla celów oświetleniowych, sumaryczny spadek zużycia energii dla
celów oświetleniowych o 37 % w latach 2013-28
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Scenariusz minimum – bez zmian dla celów gospodarczo-biurowych; zużycie sumaryczne
przez sektor publiczny bez zmian w latach 2013-28; spadek zużycia o 1,5 % dla celów
oświetleniowych, sumarycznie o 20 % w latach 2013-28
Scenariusz maksimum – średni wzrost zużycia o 1,0 % rocznie dla celów gospodarczobiurowych; sumaryczny wzrost zużycia przez sektor publiczny o 16 % w latach 2013-28; bez
zmian zużycie dla celów oświetleniowych w latach 2013-28
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7 Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł
energii
Na potrzeby niniejszego dokumentu przeprowadzono szacowanie wszystkich
teoretycznie możliwych zasobów energii odnawialnych, nawet jeżeli nie ma obecnie
możliwości technicznych ani dokładnych informacji na temat danego źródła (np. geotermia
głęboka).
Szacowanie potencjału energii ze źródeł odnawialnych przeprowadzono na podstawie
zebranych danych, wywiadów i wizji lokalnych.

7.1 Charakterystyka odnawialnych źródeł energii i potencjał ich
wykorzystania
Według ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U.2013.984) odnawialne źródło energii to:
źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania
słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich,
spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk
odpadów, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków
albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych;
W niniejszej pracy analizie zostały poddane następujące źródła energii:
• Energia słoneczna,
• Energia z biomasy, biogazu
• Energia spadku rzek,
• Energia geotermalna, aerotermalna
• Energia wiatru.
Określenie zasobów OZE napotyka na pewne trudności, ponieważ nie jest to pojęcie
jednoznaczne. Możliwości wykorzystania źródeł odnawialnych mogą być rozpatrywane w
trzech podstawowych aspektach:
1. Potencjał teoretyczny jest to maksymalna możliwa do uzyskania ilość energii dostępna na
danym obszarze, obejmująca dane źródło przy założeniu, że całkowita ilość substancji lub
zasobów, będących źródłem danego typu ulegnie bezstratnemu przetworzeniu energii
chemicznej (mechanicznej, cieplnej) zawartej w paliwie (nośniku) na inne, użyteczne formy
energii i braku jakichkolwiek zewnętrznych przeszkód (np. środowiskowych czy
społecznych) do korzystania z tego źródła.
2. Potencjał techniczny to ilość energii, która jest dostępna po uwzględnieniu zużycia paliwa
(nośnika) na inne cele, a także przy uwzględnieniu warunków technicznych instalacji takich
jak: sprawność przetwarzania energii zawartej w paliwie (nośniku) na energię użyteczną,
dostępność technologii, możliwość dystrybucji energii, itp.
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3. Potencjał ekonomiczny – to ilość energii możliwa do pozyskania przy uwzględnieniu
takich czynników, jak: ceny paliw, wysokość podatków, wskaźniki ekonomiczne,
dofinansowanie itp. Jest to ta część potencjału technicznego, która może zostać
wykorzystana po uwzględnieniu kryteriów szczegółowej analizy opłacalności. Przy
wstępnym szacowaniu inwestycji można posłużyć się wskaźnikiem SPBT (prosty czas
zwrotu nakładów inwestycyjnych, uwzględniający po stronie wydatków koszty
inwestycyjne i operacyjne, po stronie przychodów – sprzedaż produktów oraz inne
przychody, ulgi podatkowe, itp.)

7.2 Energia słoneczna
Możliwości wykorzystania energii słonecznej w Polsce wynikają z położenia: Polska
leży między 49O a 54O szerokości geograficznej północnej. Ponadto pewien wpływ, w
mniejszym zakresie, ma fakt, że Polska leży na styku mas powietrza polarno-kontynentalnego
napływającego z kierunku wschodniego i północno-wschodniego (znad Eurazji) oraz
powietrza polarno-morskiego znad północnego Atlantyku. To powoduje, że energia
promieniowania słonecznego docierającego ma układ równoleżnikowy dodatkowo zakłócony
wpływem tych mas. Ponadto ujemny wpływa mają rejony górskie oraz silnie zanieczyszczone
pyłami przemysłowymi i smogiem. Wartość energii docierającej do powierzchni ziemi na
terenie Polski waha się od 950 do 1150 kWh/m2 w ciągu roku.

Rysunek 7. Energia słoneczna w Polsce
Źródło: www.solargis.info – dostęp 01 sierpnia 2013 r.

Najlepsze warunki dla wykorzystania energii słonecznej ma województwo lubelskie. Na
terenie województwa świętokrzyskiego wartości promieniowania słonecznego zawierają się w
zakresie 1000-1150 kWh/m2. Dla Gminy Skalbmierz wartość ta wynosi ok. 1100 kWh/m2.
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Ponadto istotnym czynnikiem, szczególnie w przypadku fotowoltaiki, jest usłonecznienie –
ilość godzin w roku, kiedy światło słoneczne dociera do powierzchni Ziemi bez zakłóceń.
Średnio dla Polski wynosi 1500 godzin rocznie, w okolicy Skalbmierza - ok. 1550 godzin.
Najbliższa stacja meteorologicznej to Kraków-Balice (50O 05’ N 19O 48’ E).
Wykres 7. Średnie miesięczne sumy promieniowania słonecznego na powierzchnię 1 m2 dla
stacji meteorologicznej Kraków-Balice, dla okresu 1971-2000
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych ze strony Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Objaśnienia:
ITH - suma całkowitego miesięcznego natężenia promieniowania słonecznego na
powierzchnię poziomą, Wh/m2
IDH - suma bezpośredniego miesięcznego natężenia promieniowania słonecznego na
powierzchnię poziomą, Wh/m2
ISH - suma rozproszonego miesięcznego natężenia promieniowania słonecznego na
powierzchnię poziomą, Wh/m2
I_SE_30 - suma całkowitego miesięcznego natężenia promieniowania słonecznego na
powierzchnię poziomą o kierunku SE i kącie nachylenia 30°; I_S_30, I_SW_30, I_S_45,
I_S_60 – analogicznie, Wh/m2

7.2.1 Kolektory słoneczne
Podstawowym sposobem wykorzystania energii słonecznej jest zastosowanie
kolektorów w systemie zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową. Pomimo postępów technologii,
wzrostu czułości kolektorów słonecznych na światło rozproszone, nie mogą na razie
kolektory służyć jako podstawowe źródło ogrzewania mieszkań. Największe uzyski energii
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można osiągnąć w miesiącach czerwiec - sierpień, natomiast rocznie sumarycznie, licząc jako
energię użytkową dla przygotowania ciepłej wody - ok. 400 kWh z 1 m2 powierzchni
kolektora.

Rysunek 8. Instalacja kolektora słonecznego połączonego z kotłem grzewczym
Źródło: http://www.instalacjebudowlane.pl/3590-48-1175-przyklady-instalacji-hewalex.html
- dostęp 01 sierpnia 2013

Najczęstszym typem instalacji jest układ, w którym zasobnik ciepłej wody jest podłączony do
kolektora i kotła grzewczego. Panel sterujący powoduje, że w pierwszej kolejności woda jest
ogrzewana ciepłem słonecznym, a jeżeli jest go za mało, to jest dogrzewana energią z kotła.
Potencjał techniczny instalacji kolektorów słonecznych można szacować na podstawie
konkretnego przypadku przy znanych parametrach kierunku i nachylenia dachu, poziomu
zacienienia. Dodatkowym parametrem jest znajomość zapotrzebowania na ciepłą wodę (lub
ciepło). Przy kolektorach usytuowanych na połaci S, S-W, S-E, przy kącie nachylenia 30-45º
można uzyskać ok. 550-650 kWh energii z 1 m2 powierzchni czynnej kolektora rocznie
Przyjmując dla rodziny 4 osobowej, przy zapotrzebowaniu na ciepłą wodę w ilości ok.
50litrów na dobę na osobę, zamontowanie 3 kolektorów o powierzchni czynnej ok. 6 m2,
wartość energii wynosi 3500-3900 kWh rocznie. Po uwzględnieniu strat w instalacji na
przesyle, akumulacji i wykorzystaniu ciepła, dostępna ilość energii dla celów użytkowych
wynosi ok. 2200-2500 kWh rocznie, co pokrywa 55-65 % zapotrzebowania energii cieplnej
niezbędnej do podgrzania wody.
W gminie Skalbmierz jest 1777 domów mieszkalnych, w których zamieszkuje 6883 osób.
Założono, że w ok. 75 % wszystkich domów są możliwości techniczne do zainstalowania
kolektorów słonecznych, co daje sumarycznie ok. 1330 gospodarstw domowych.
Spośród ok. 1330 gospodarstw domowych, które mają możliwości techniczne instalacji
kolektorów należy wykluczyć te, które mają zbyt małe zapotrzebowanie na ciepłą wodę, aby
instalacja miała uzasadnienie ekonomiczne, a także te, które nie spełniają kryteriów
ekonomicznych - brak zdolności kredytowej. Na podstawie obserwacji własnych, wywiadu z
mieszkańcami, można przyjąć, że ok. 25-30 % gospodarstw domowych ma zdolność
kredytową oraz uzasadnienie do instalacji ze względu na dzienne aktualne oraz potencjalne
zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. Podstawą ubiegania się o kredyt jest stały dochód
z umowy o pracę, dochód z działalności gospodarczej, renta, emerytura, emerytura rolnicza
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albo cesja lokaty bankowej, itp. W przypadku dochodów z pracy, renty lub emerytury
wysokość raty kredytu nie może przekraczać 60 % kwoty całkowitych przychodów rodziny.
O kredyt może się ubiegać każdy członek rodziny, który prowadzi wspólne gospodarstwo
domowe.
Ilość gospodarstw domowych w gminie Skalbmierz spełniających kryteria zdolności
kredytowej oszacowano:
1330x(25÷30 %) = 332÷399 gospodarstw domowych, średnio ok. 360. Przy założeniu, że
rocznie będzie montowanych ok. 35 instalacji, całkowity proces instalowania kolektorów w
gminie będzie po ok. 10 latach.

7.2.2 Instalacje fotowoltaiczne
Innym sposobem wykorzystania energii słonecznej są ogniwa fotowoltaiczne. Światowe
użycie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej rośnie bardzo gwałtownie, a
przy tym zauważalny jest spadek cen jednostkowych. W roku 2005 w państwach UE-27 było
2170 MW mocy zainstalowanej w ogniwach, natomiast w roku 2011 już 51 357 MW – wzrost
ponad 23-krotny (http://www.eurobserv-er.org/pdf/photovoltaic_2012.pdf - dostęp 10.08.
2013). Spadek cen jednostkowych ogniw jest w ciągu ostatnich lat bardzo wyraźny. Moduły
potaniały w ciągu 7 miesięcy 2012 roku średnio ponad 10 %, natomiast w ciągu 5 lat – od
2007 roku – o ponad 65 %. Zmiany cen netto małych instalacji fotowoltaicznych na rynku
niemieckim pokazuje wykres poniżej.
Wykres 8. Zmiana cen netto małych instalacji fotowoltaicznych w latach 2006-2012

(Źródło:http://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/content_files/BSW_Solar_Fakten_PV_1110.pdf dostep 10 sierpnia 2013)
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Do obliczania potencjału technicznego energii z ogniw fotowoltaicznych można posłużyć się
programem firmowanym przez Komisję Europejską, dostępnym na stronie internetowej:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php.

Rysunek 9. Kalkulacja energii z instalacji fotowoltaicznej w okolicach Skalbmierza
Źródło: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php - dostęp 01.09.2013

Instalacje fotowoltaiczne można ocenić pod względem opłacalności ekonomicznej na
podstawie potencjalnych przychodów w przyszłości na dwa sposoby:
- jako instalacji wydzielonej – off grid, pracującej na potrzeby własne gospodarstwa
domowego lub podmiotu zużywającego energię elektryczną na własne potrzeby,
- jako instalację on grid – pracującej na potrzeby sieci elektroenergetycznej.

Rysunek 10. Budowa systemu typu off-grid
Źródło: K. Rosołek „Fotowoltaika i mikroinstalacje”, prezentacja, IEO
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Rysunek 11. Budowa systemu on-grid
Źródło: K. Rosołek „Fotowoltaika i mikroinstalacje”, prezentacja, IEO

W pierwszym przypadku należy obliczyć całkowity nakład inwestycyjny łącznie z zakupem
akumulatorów i montażem wewnętrznego systemu dystrybucji energii elektrycznej. Należy
wyliczyć średnioroczne ilości energii elektrycznej, którą użytkownik wyprodukuje we
własnym zakresie, a nie kupi od dostawcy.
W drugim przypadku należy wyliczyć ile energii elektrycznej instalacja jest w stanie
wyprodukować w standardowych warunkach pracy. Te ilości energii są sprzedane do sieci, a
przychody to suma kwot zainkasowanych za sprzedaną energię oraz kwot uzyskanych ze
sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów. W roku 2013 producent otrzymuje zapłatę za sprzedaż
energii do sieci po cenie gwarantowanej w wysokości 201,36 zł za 1 MWh, natomiast
przychody z zielonych certyfikatów mogą się kształtować w bardzo szerokim zakresie – w
roku 2013 wynosiły one na TGE od 100 do 280 zł za 1 MWh. Sumarycznie przychody
producenta zielonej energii można oszacować na ok. 400-430 zł/MWh. Do produkcji energii
w tym systemie niezbędna jest koncesja oraz prowadzenie działalności gospodarczej.
Nowe możliwości to sprzedaż energii elektrycznej do sieci w systemie tzw. mikroinstalacji,
czyli instalacji do wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii bez
konieczności uzyskania koncesji i prowadzenia działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie
ma dwa ograniczenia. Po pierwsze: wielkość instalacji nie może być większa niż 40 kW mocy
elektrycznej, albo 110 kW mocy sumarycznej w przypadku instalacji kogeneracyjnych. Po
drugie: cena - producent energii uzyskuje ze sprzedaży równowartość 80 % średniej ceny
energii na rynku hurtowym z roku poprzedniego. Ta wartość w roku 2013 wynosi 201,36
zł/MWh. Wobec tego producent otrzymuje ok. 0,16 zł za 1 kWh wyprodukowanej energii,
podczas gdy sam płaci ok. 0,55-0,65 zł za 1 kWh energii z sieci.
Przy szacowaniu potencjału wykorzystania instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii
elektrycznej w gminie Skalbmierz założono, że gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 1
ha (jest ich razem 1105) dysponują zabudowaniami gospodarczymi, na których mogą być
zainstalowane systemy fotowoltaiczne. Przyjęto, że średnia powierzchnia dachów w takich
gospodarstwach wynosi ok. 350 m2, oraz, że ok. 30 % z nich ma odpowiednią orientację
geograficzną (kierunek południowy, południowo-wschodni, południowo zachodni).
Teoretyczny potencjał produkcji energii elektrycznej w tych gospodarstwach wynosi
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ok.11.000 MWh rocznie, zaś potencjał ekonomiczny ok. 3.500 MWh. Ponadto panele
fotowoltaiczne można zamontować na dachach budynków użyteczności publicznej.

7.3 Biomasa
Biomasa to „stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które
ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej
oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych
odpadów, które ulegają biodegradacji, oraz ziarna zbóż nie spełniające wymagań
jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art. 4 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 687/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury przejęcia zbóż
przez agencje płatnicze lub agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości
zbóż (Dz. Urz. UE L 192 z 19.07.2008 r., str. 20) i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi
interwencyjnemu”. Definicja pochodzi z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14
sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia
do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii
elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku
potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym
źródle energii (Dz.U.2008.156.969 z późniejszymi zmianami).
Sposoby energetycznego wykorzystania biomasy
Biomasa może być wykorzystywana do produkcji energii bezpośrednio, jak też może być
przetwarzana mechanicznie lub chemicznie do postaci bardziej użytecznej tak, aby taki
przetworzony produkt był surowcem energetycznym.
Możliwości wykorzystywania biomasy w celach energetycznych:
-

spalanie bezpośrednie biomasy w piecach i kotłach,

-

wstępna gazyfikacja i następnie spalanie gazu w kotłach,

-

wytwarzanie peletów, brykietów z biomasy suchej,

-

wytwarzanie biowęgla w procesie poligeneracji,

-

wytwarzanie oleju opałowego (biodiesel) z roślin oleistych, jak rzepak, słonecznik
specjalnie uprawianych dla celów energetycznych – biopaliwa pierwszej generacji,

-

wytwarzanie alkoholu etylowego w fermentacji z buraków cukrowych, ziemniaków, zbóż
lub innych surowców, celem dodatku do paliw silnikowych (tzw. bioetanol) – biopaliwa
pierwszej generacji,

-

wytwarzanie alkoholu etylowego z celulozy, hemicelulozy, ligniny,

-

beztlenowa fermentacja metanowa masy organicznej (odpadów i odchodów z produkcji
rolniczej, przetwórstwa owocowo-warzywnego, ubojni, a także kiszonek roślin
uprawianych specjalnie w tym celu) a następnie spalanie biogazu, w paleniskach
kotłowych lub generatorach prądu,

-

pozyskiwanie i spalanie biogazu wytwarzającego się w wyniku samoistnej fermentacji na
składowiskach odpadów i w oczyszczalniach ścieków,
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-

wytwarzanie biopaliw płynnych w procesie katalitycznego rozkładu biomasy – biopaliwa
drugiej generacji.

7.3.1

Słoma

Słoma to jeden z podstawowych rolniczych surowców energetycznych. Rocznie w
Polsce zbiera się ok. 25-28 mln ton słomy. Część jest zużywana w rolnictwie na przeoranie,
część na ściółkę i paszę dla zwierząt hodowlanych. Szacuje się, że pozostałość, która może
służyć jako surowiec energetyczny stanowi ok. 1/3 całości zbiorów. Posiada ona dobre
właściwości energetyczne o ile jest dobrze przygotowana. Do określenia jakości tego surowca
dzieli się ją na:
słomę żółtą zw. świeżą - zawiera ona związki chloru i metale alkaiczne, które mają
negatywny wpływ na kotły, w których jest spalana. Związki te mogą powodować korozję
elementów kotła. Wartość opałowa słomy żółtej jest szacowana na ok. 12-13 GJ na tonę.
słomę szarą - jest to słoma pozostawiona na polu i poddana działaniu czynników
atmosferycznych, dzięki czemu zostały z niej częściowo wypłukane szkodliwe związki.
Deszcz wymywa ze słomy część rozpuszczalnych soli i dzięki temu staje się ona bardziej
przydatna jako surowiec energetyczny.
Wysuszona szara słoma może być następnie zbelowana i przewieziona do miejsca
składowania. Bardzo dużym udogodnieniem są instalacje, w których można spalać słomę w
belach ładowaną bezpośrednio do paleniska. Takie instalacje mogą mieć zróżnicowane moce
grzewcze - od 20 kW do 400 kW.
Inny sposób zagospodarowania to przetwarzanie dobrze wysuszonej słomy na bardziej
użyteczne pelety i brykiety. Wartość opałowa suchych brykietów i peletów wynosi ok. 17-19
GJ na tonę.
Szacowanie nadwyżki słomy na cele energetyczne
Dominujące zboża w gminie Skalbmierz to pszenica i jęczmień. Zbiory ziarna zbóż szacuje
się na ok. 40 q/ha. Potencjał słomy oszacowano na podstawie danych literaturowych (Harasim
A., 1994)
Tabela 24. Poziom plonu słomy do plonu ziarna zbóż
Poziom plonu
ziarna (t/ha)

Zboże ozime
pszenica

pszenżyto

Zboże jare

żyto

jęczmień

pszenica

jęczmień

owies

2-3

0,86

1,18

1,45

0,94

1,13

0,78

1,05

3-4

0,91

1,13

1,44

0,80

0,94

0,86

1,08

4-5

0,91

1,14

1,35

0,70

0,83

0,77

1,05

* Plon ziarna = 1
Źródło: A. Harasim: Relacja między plonem słomy i ziarna zbóż. Pamiętnik Puławski 1994, Zeszyt
104, s. 56.

Do obliczeń przyjęto wartość średnią równą 1,1.
Szacowanie nadwyżki słomy na cele energetyczne (na podstawie pracy Ludwicka A.,
Grzybek A., 2010):
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N = P − (Zs + Zp + Zn )
gdzie:
N – nadwyżka słomy do alternatywnego (energetycznego) wykorzystania [t],
P – produkcja słomy z zbóż podstawowych oraz rzepaku i rzepiku [t],
Zs – zapotrzebowanie słomy na ściółkę [t],
Zp – zapotrzebowanie słomy na pasze [t],
Zn – zapotrzebowanie słomy na przyoranie [t].
Zs = Σ qi*Si
Zp = Σ qi*Pi
Szacowanie zapotrzebowania na słomę dla celów hodowli oraz produkcja obornika (na
podstawie: Majewski E. i inni, 1983; Kozakiewicz J., Nieściór E. 1984).

Tabela 25. Roczne zapotrzebowanie słomy na paszę i ściółkę oraz produkcja obornika w gminie
Skalbmierz
Zwierzęta
hodowlane

Pogłowie

Pasze (Pi)

Ściółka (Si)

Słoma
razem

Obornik
(Sm)

Obornik
razem

Sztuk

t/rok

t/rok

t/rok

t/rok

t/rok

Krowy

639

1,2

1,0

1406

2,5

1597

Bydło
pozostałe

1521

0,8

0,5

1977

1,5

2281

Lochy

1629

-

0,5

814

0,6

977

Trzoda
pozostała
Konie

6857

-

0,2

1371

0,4

2743

125

0,8

1,0

225

2,0

250

Drób

23404

-

0,001

23

0,0015

35

Razem

5816

7883

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS
Saldo substancji organicznej
S = Σ ri*wri + Σ di*wdi + Σqi*oi
S – saldo substancji organicznej
ri - powierzchnia grup roślin zwiększających zawartość substancji organicznej,
wri - współczynnik reprodukcji substancji organicznej dla danej grupy roślin,
di - powierzchnia grup roślin zmniejszających zawartość substancji organicznej,
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wdi - współczynnik degradacji substancji organicznej dla danej grupy roślin,
qi – pogłowie inwentarza według gatunków i grup,
oi – normatywna produkcja obornika według gatunków i grup.

Tabela 26. Współczynniki reprodukcji i degradacji substancji organicznej przy uprawie
określonych roślin lub nawożeniu nawozami naturalnymi oraz słomą
Roślina, nawóz naturalny lub
słoma

Współczynnik reprodukcji (+) lub degradacji (-) dla
gleb w tonach materii organicznej na 1 ha
gleby
bardzo lekkie
i lekkie

średnie

ciężkie

czarna
ziemia

Okopowe

-1,26

-1,4

-1,54

-1,02

Kukurydza

-1,12

-1,15

-1,22

-0,91

Zboża i oleiste

-0,49

-0,53

-0,56

-0,38

Poplony ozime i zboża na
zielonkę

-0,32

-0,39

-0,38

-0,25

Strączkowe

+0,32

+0,35

+0,38

+0,38

Wsiewki motylkowe i traw

+0,63

+0,70

+0,77

+0,77

Trawy

+0,95

+0,05

+1,16

+1,16

Motylkowe

+0,89

+1,96

+2,10

-

Obornik

+0,35 ok. 4-5 tony św. masy

Gnojowica

+0,28 ok. 10-16 ton św. masy
+0,21 ok. 1,1 tony św. masy

Słoma
Źródło: IUNG Puławy

Obornik równoważy deficyt substancji organicznej w proporcji:
O(sm) = 1,51 * S

Tabela 27. Bilansowanie materii organicznej na polach w gminie Skalbmierz
Powierzchnia upraw

Słoma
razem

Pasza, ściółka
Razem

Obornik sucha
Deficyt materii
masa
organicznej w glebie

uprawa

ha

t/rok

t/rok

t/rok

t/rok

zboża

2949

+ 11353

-5816

+7883

- 1563

warzywa

1857

-

-

-

-2786
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ziemniaki

857

-

-

-

- 1120

buraki

148

-

-

-

- 207

inne

1209

-

-

-

- 1572

+ 11353

-5816

+7883

- 7248

Razem
Bilans

+5537

+ 635

Źródło: Obliczenia własne
Objaśnienia: Całkowite zapotrzebowanie na reprodukcję substancji organicznej w glebie
może być pokryte poprzez nawożenie obornikiem. Bilans słomy na cele inne niż rolnicze
wynosi ok. + 5537 ton rocznie. Dostępność słomy 5537/11353=0,49. Nadmiar obornika w
stosunku do zapotrzebowania na odtworzenie substancji organicznej w glebie wynosi + 635
ton. Dostępność obornika 635/7883=0,08. Jest to ilość nieznaczna, więc obornik nie może być
traktowany jako potencjalny surowiec do produkcji biogazu.

7.3.2

Siano

Siano stanowi suszoną biomasę z użytków zielonych, skoszoną we wczesnym okresie
wegetacji. Siano jest jedną z podstawowych pasz w żywieniu koni. Jest ono także stosowane
jako pasza dla innych zwierząt gospodarskich i domowych. Stanowi jedną z najważniejszych
pasz objętościowych. Siano może stanowić także surowiec energetyczny. Wartość
energetyczna wysuszonego siana jest dosyć wysoka. Na podstawie danych literaturowych
(Grzelak M., Waliszewska B., Speak-Dźwigała A., Wartość energetyczna peletu z łąk
nadnoteckich ekstensywnie użytkowanych. Nauka Przyr. Technol. 4, 1, #11), można
stwierdzić, że pelet z biomasy z traw charakteryzuje się dobrymi parametrami,
porównywalnymi ze słomą i zrębkami drzewnymi.

Tabela 28. Podstawowe parametry peletu z traw, słomy oraz innych paliw

Pelet z traw

Zrębki
drewna

Węgiel

P„4”

Pelet ze
słomy

19,54

17,88

18,09

16,4

25

Ciepło spalania (MJ/kg)

19,96

18,30

19,82

19,4

32

Popiół ( % s.m.)

6,67

6,82

7,91

0,6-1,5

12

Parametr

P„2”

Wartość opałowa
(MJ/kg)

7,93
7,66
10,5
40
Wilgotność ( % s.m.)
(Źródło: Grzelak M., Waliszewska B - P„2”, P„4” próbki peletu z siana)

12

Ilość siana powstającego na terenie Gminy Skalbmierz oszacowano na podstawie powierzchni
łąk trwałych, która wg danych PSR 2010, wynosi 658 ha. Przy założeniu, że można uzyskać
ok. 45 q/ha suchej masy siana, daje to sumarycznie 2961 ton rocznie. Ilości siana
przeznaczone na potrzeby gospodarstw rolnych oszacowano na podstawie ilości sztuk bydła i
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koni, przy założeniu średniego rocznego zapotrzebowania na paszę w ilości 1,5 tony na
sztukę, na ok. 3427 ton. Występuje więc niedobór siana w ilości ok. 466 ton rocznie w
związku z czym nie ma możliwości wykorzystania siana na cele energetyczne.

7.3.3

Rośliny energetyczne

Za rośliny energetyczne uważa się te, które uzyskują duże przyrosty biomasy w
stosunkowo krótkim czasie. Nadają się one zarówno do spalenia, uzyskując energię cieplną i
elektryczną, jak i wytwarzania paliw. Rośliny te cechują się dużym przyrostem rocznym i
wysoką wartością opałową. Nie są to rośliny wymagające, a do tego są odporne na szkodniki i
choroby.
Rośliny energetyczne, pod względem biologicznym, dzielą się na trzy grupy:
- rośliny trawiaste (m.in.: miskantus, mozga trzcinowata, manna mielec, tymotka
łąkowa, trzcina pospolita),
- rośliny zielne (topinambur, ślazowiec, róża wielokwiatowa)
- rośliny drzewiaste (wierzba, topola, brzoza).
W Polsce najczęściej są uprawiane: wierzba wiciowa (Salix viminalis), topinambur
(Helianthus tuberosus) ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita), róża wielokwiatowa
(Rosa multiflora).
Wartość opałowa biomasy pozyskanej z roślin energetycznych zależy głównie od stopnia
wysuszenia i nie różni się zasadniczo od wartości dla innych rodzajów biomasy rolniczej i
drzewnej. Orientacyjne wartości można przyjąć na poziomie:
- brykiety i pelety suche, niska zawartość wilgoci, wartość opałowa 17–19 MJ/kg
- polana - pocięte pędy wierzby energetycznej o grubości ok. 5cm, świeżo ścięte 9-12
MJ/kg, wysuszone - 16-18 MJ/kg
- zrębki - rozdrobnione pędy, wartość opałowa w stanie wilgotnym 9–12 MJ/kg, w stanie
suchym 16-18 GJ/t (Źródło: www.farmer.pl - dostęp 10 sierpnia 2013)
Tabela 29. Wartość opałowa łodyg ślazowca pensylwańskiego o zmiennej wilgotność w różnych
terminach zbioru

Data
zbioru

28.09.
2007

28.10.
2007

10.11.
2007

25.11.
2007

11.12.
2007

29.12.
2007

07.01.
2008

21.01.
2008

04.02.
2008

Wilgotność
[%]

54,0

53,1

42,5

35,8

25,3

12,9

15,3

24,9

12,5

Wartość
opałowa
[MJ/kg]

6,7

6,9

9,0

10,4

12,5

14,9

14,5

12,6

15,1

(Źródło: Szyszlak-Bargłowicz J., Piekarski W, 2009)
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W przypadku ślazowca pensylwańskiego wartość opałowa biomasy zależy od terminu zbioru
i waha się od ok. 6-7 MJ/kg dla zbioru wczesnojesiennego o wilgotności 50-60 % do 12-15
MJ/kg dla biomasy zbieranej na przełomie roku, której wilgotność wynosi 15-25%.

Tabela 30. Podstawowe parametry energetyczne wierzby energetycznej i ślazowca
pensylwańskiego

Wyszczególnienie

Wierzba

Ślazowiec

Surowiec nieprzetworzony
Plon świeżej masy (t/ha/rok)

48,30

17,10

Wilgotność w momencie zbioru (%)

48,07

25,01

Plon suchej masy (t/ha/rok)

24,99

12,82

Wilgotność zrębków do produkcji
peletu (%)

31,00

25,01

Gęstość nasypowa zrębków (kg/m3)

198,8

100,2

2,38

1,26

7,5

7,9

18,71

18,25

Wartość opałowa peletów (MJ/kg)

16,88

16,04

3

Gęstość nasypowa peletów (kg/m )

635,6

517,2

Wartość opałowa peletów (GJ/m3)

10,73

8,30

3

Wartość opałowa (GJ/m )
Pelet
Wilgotność peletów (%)
Ciepło spalania peletów (MJ/kg)

(Źródło: Stolarski M. - Pelety z biomasy wierzby i ślazowca)

Koszty założenia plantacji wierzby energetycznej szacowane są na 8,0–10,0 tys. zł na hektar.
Plantacje nie mogą być zbyt małe, aby uprawa była opłacalna. Według opracowania (Dariusz
Kwaśniewski: Modelowe technologie zbioru a koszty produkcji biomasy z trzyletniej wierzby
energetycznej - Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w
Krakowie, Inżynieria Rolnicza 4(129)/2011) koszty produkcji wierzby energetycznej osiągają
wartość optymalną, w zależności od technologii zbioru, przy uprawach na obszarach rzędu
10-15 ha.
W celu zachowania kryteriów zrównoważonego rozwoju i bioróżnorodności, należy
promować tylko te rośliny i surowce energetyczne, które zapewnią odpowiednio wysoką
redukcję emisji CO2. (p. wyżej). Dyrektywa 2009/28/WE zaleca m.in. aby:
-

przy uprawie roślin energetycznych stosować zasady dobrej praktyki rolniczej;
przeznaczenie gruntów na uprawy nie powinno prowadzić do zmniejszenia gruntów
użytkowanych na cele produkcji żywności;
produkty z upraw energetycznych należy stosować lokalnie, bez nadmiernego
transportu;
należy uprawiać te surowce odnawialne, które charakteryzują się dobrym bilansem
ekologicznym;
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-

uprawa roślin energetycznych powinna odbywać się
wykorzystywanych rolniczo oraz na ziemiach odłogowanych;

na

terenach

już

W przypadku zastosowania upraw roślin energetycznych jako alternatywy dla obecnego
modelu rolnictwa oraz istniejących upraw należy szczegółowo rozpatrzyć wszelkie nakłady w
całym cyklu życia uprawy.
Szacowanie potencjału roślin energetycznych na gruntach nieużytkowanych
Grunty nieuprawiane i nieużytki mogą być wykorzystanie pod uprawy dedykowane. Na
podstawie informacji z UMiG Skalbmierz brak możliwości przeznaczenia jakichkolwiek
nieużytkowanych powierzchni pod uprawy roślin energetycznych.

7.3.4

Surowce do produkcji biogazu

Biogaz jest produktem powstałym w wyniku fermentacji metanowej, odbywającej się
w środowisku beztlenowym. Ze względu na źródło pochodzenia można wyróżnić:
• biogaz wysypiskowy - powstający z odpadów organicznych na składowiskach
odpadów,
• biogaz ściekowy - powstający z osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków,
• biogaz rolniczy - powstający z odpadów z produkcji rolnej, odchodów z hodowli
zwierzęcej, odpadów i pozostałości z przetwórstwa rolno-spożywczego oraz roślin
uprawianych w celu przerobu na biogaz.
Jego głównym składnikiem jest metan (50-75 %) i dwutlenek węgla (25-45 %), siarkowodór
(20 – 20 000 ppm), wodór (<1 %), tlenek węgla (<0,1 %), azot (<2 %), tlen (<2 %). Biogaz o
zawartości metanu powyżej 40 % może być wykorzystany do celów energetycznych.

Rysunek 12. Schemat biogazowni kogeneracyjnej

(Źródło: biomasa.wortale.net - dostęp 10 sierpnia 2013)
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Biogaz powstały z produktów ubocznych rolnictwa, odchodów zwierzęcych, pozostałości
przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego może mieć duże znaczenie praktyczne ze
względu na utylizację uciążliwych odpadów lub odchodów z produkcji rolnej, które obciążają
środowisko i za których usunięcie wytwórca musi płacić.
Biogaz można wykorzystać na dwa sposoby – albo jako surowiec do spalenia na miejscu w
instalacji kogeneracyjnej wytwarzającej energię elektryczną i ciepło, albo jako surowiec o
parametrach gazu ziemnego do użytku sieciowego. Nowelizacja Prawa energetycznego z 8
stycznia 2010 roku (Dz.U.2010.21.104) wspiera wytwarzanie biogazu rolniczego, a przepisy
umożliwiają podłączanie biogazowni do niskociśnieniowych systemów przesyłowych.
Pozwoli to na dostarczenie biogazu do odbiorców na terenach wiejskich, zwłaszcza tam,
gdzie nie ma możliwości dostarczania gazu ziemnego.

Biogaz ściekowy
Komunalny osad ściekowy to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór
fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz
innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych (Art. 3 ust. 2 Ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 628). Osady ściekowe mogą być
składowanie, spalane bądź wykorzystanie gospodarcze jako nawóz lub składnik kompostu.
Zaostrzenie przepisów warunkujących składowanie osadów czy rolnicze ich wykorzystanie
stwarza możliwość ich utylizacji na drodze termicznej z energetycznym wykorzystaniem ich
energii chemicznej.
W wyniku suszenia osad może być przekształcony w produkt o zawartości od 50 % do 90 %
suchej masy, który może być wykorzystywany jako nawóz organiczny lub surowiec
energetyczny. Założono średnią wartość powstającego osadu na poziomie 0,247 kg s.m./m3
ścieków (Źródło: http://kielce.pios.gov.pl/aktual/osady.pdf - dostęp: 10 sierpnia 2013)
Na terenie gminy Skalbmierz nie znajduje się żadna oczyszczalnia ścieków komunalnych.
Wszystkie nieczystości odprowadzane są siecią kanalizacyjną i wywożone są do oczyszczalni
ścieków w Kazimierzy Wielkiej. W związku z powyższym na terenie gminy nie ma
możliwości wykorzystania osadów ściekowych.
Biogaz wysypiskowy
Odpady organiczne ulegają biodegradacji. Proces ten składa się z 4 faz, w wyniku których
powstaje biogaz. W fazie I powstaje dwutlenku węgla. Następnie w fazie II, po wyczerpaniu
tlenu w fazie drugiej zaczynają zachodzić procesy beztlenowe. Faza III jest fazą produkcji
metanu. Faza IV jest fazą stabilizacji, podczas której następuje powolny spadek
wytwarzanego gazu. Cały proces trwa średnio 10 – 20 lat. Energia uzyskiwana jest w wyniku
odgazowania złoża, sprężenia powstałego gazu oraz jego odwodnienia. W agregacie
kogeneracyjnym jest on przetwarzany na energie elektryczną i cieplną.
Według ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 152, poz. 897) od 1 lipca 2013
odpady komunalne zebrane na terenie gminy Skalbmierz kierowane są do regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych znajdującej się w miejscowości
Włoszczowa (adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Przedborska). Na terenie gminy funkcjonuje
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składowisko odpadów komunalnych w Sielcu Biskupim. Instalacja ta przewidziana jest do
zastępczej obsługi w przypadku gdyby regionalna instalacja uległa awarii lub przejściowo nie
mogła przyjmować odpadów z innych przyczyn.
Odpady komunalne wytwarzane są w Gminie w ilości ok. 190 ton rocznie. Wartość opałową
odpadów składowanych można oszacować na 570-760 GJ.

Biogaz rolniczy
Biogaz w gospodarstwach rolnych można pozyskać albo jako produkt utylizacji odpadów
produkcji roślinnej lub odchodów produkcji zwierzęcej – obornika i gnojowicy, albo jako
produkt powstały z fermentacji roślin uprawianych w celu fermentacji biogazowej.
Do obliczania wartości teoretycznej biogazu z hodowli posłużyły dane o ilości zwierząt
hodowlanych na podstawie PSR 2010. Zwierzęta przeliczono na jednostki umowne – sztuki
duże (SD) według następujących wskaźników:
konie – 1,0 SD
bydło – 0,8 SD
trzoda chlewna – 0,2 SD
drób – 0,004 SD
Tabela 31. Potencjał produkcji biogazu z odchodów zwierząt gospodarskich w gminie
Skalbmierz

Produkcja
Przelicznik
Zwierzęta Odchody
biogazu
na SD
m3/SD/d
obornik
1,5-2,9
0,8
bydło
gnojowica
0,45-1,5

Uśredniona
produkcja Pogłowie
biogazu
m3/SD/d
sztuk
2,2
2160
1,03

Produkcja
biogazu
tys. m3
1388
650

obornik
trzoda

0,2

0,6-1,25

0,93

8486

576

0,004

3,5-4,0

3,75

23404

128

gnojowica
obornik
drób
gnojowica
Razem

2733

Teoretyczna dostępna produkcja biogazu = 0,10 *2733 = 273
Wartość energetyczna biogazu= 273 tys. m3*20 MJ/m3 = 5460 GJ
Źródło: A. Oniszk-Popławska i inni, 2003

Dostępność obornika 635/7883=0,08, dostępność gnojowicy ~ 0,25, teoretyczna średnia
dostępność surowca ~ 0,10.
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P = SD * Ws.m.o. * M
SD – liczba sztuk dużych
W – wskaźnik produkcji suchej masy organicznej (s.m.o.) w przeliczeniu na SD
M – produkcja metanu na jednostkę s.m.o.
Produkcja
metanu
[m3/rok]

7.3.5

= ilość
odpadów
[t/rok]

Produkcja
procentowa
procentowa zaw.
metanu z
X zawartość s.m. w 1 X s.m.o w zawart. X
1t s.m.o.
t substratu [ %]
suchej masy[ %]
[m3/tsmo]

Surowce do produkcji biopaliw

Biopaliwa płynne powstają w skutek fermentacji alkoholowej węglowodanów do etanolu,
fermentacji butylowej biomasy do butanolu lub z estryfikowanych w biodiesel olejów
roślinnych. Wyróżnia się:
Biopaliwa I generacji produkuje się ze zboża, ziemniaki, buraków cukrowych, rzepaku i
trzciny cukrowej, czyli z tych samych substratów, co żywność i pasza.
Biopaliwa II generacji wytwarza się m.in. z celulozowych odpadów organicznych oraz
upraw roślin energetycznych.
Ropa naftowa będzie podstawowym paliwem używanym do napędu samochodów jeszcze
przez co najmniej kilkanaście lat. Biokomponenty, czyli dodatki do paliw, wprowadzono w
Unii Europejskiej aby przynajmniej częściowo uniezależnić się od importu ropy. W Polsce,
oprócz celu ogólnego - wzrostu całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych do
wysokości 15 %, w roku 2020 przewidziany jest wzrost udziału biokomponentów do 10 % w
bilansie paliw transportu. Zadania Polski w zakresie biopaliw reguluje Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata
2008-2013 (Dz.U.2007.110.757). W latach 2013-2018 wysokość NCW będzie wynosić: 2013
r. – 7,10 proc., 2014 r. – 7,10 proc., 2015 r. – 7,10 proc., 2016 r. – 7,10 proc., 2017 r., - 7,8
proc., 2018 r. – 8,5 proc. Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie NCW na lata
2013-18 zamieszczony jest na stronie:
http://bip.mg.gov.pl/files/upload/18831/Rozporzadzenie%20NCW_RM.pdf
Narodowe Cele Wskaźnikowe dla Polski na lata 2008-2020 przedstawione są w tabeli
poniżej.
Tabela 32. Narodowe Cele Wskaźnikowe na lata 2008-2020

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3,45 % 4,60 % 5,75 % 6,20 % 6,65 % 7,10 %

2014,15,16
7,10%

2017

2018

2020

7,80% 8,50% 10,0 %

Źródło: Rozporządzenie w sprawie NCW (Dz.U.2007.110.757), Projekt Rozporządzenia z 23 lipca
2013

Płody rolne, takie jak zboża, ziemniaki, buraki cukrowe czy rzepak stanowią ważne surowce
wykorzystywane w produkcji biopaliw.
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Surowiec

pszenica

żyto

Ilość
wytworzonego
etanolu (l/t)

354,7

328,8

jęczmień owies ziemniaki
330,5

265,4

95,6

buraki
kukurydza
cukrowe
92,2

350,5

Źródło: David Blume's Alcohol Can Be a Gas!: Fueling an Ethanol Revolution for the 21st Century

Kwestia przeznaczenia nadmiernych powierzchni spod upraw rolnych na biopaliwa była
wielokrotnie krytykowana (http://www.plan-rozwoju.pcz.pl/dokumenty/konferencja/artykuly/27.pdf
-dostęp 10 sierpnia 2013) przez międzynarodowe gremia takie jak ONZ czy Bank Światowy,
jako nieracjonalna i konkurencyjna w stosunku do produkcji żywności. Oprócz tego, jak
podaje na swojej stronie internetowej EurActiv - wiodący portal informacyjny o Unii
Europejskiej, rzetelna analiza ze strony laboratoriów europejskich wykazała, że niektóre
biopaliwa w całym cyklu wytwórczym, powodują większą emisję dwutlenku węgla niż
paliwa kopalne (http://www.euractiv.com/climate-environment/biodiesels-pollute-crude-oillea-news-510437 - dostęp 10 sierpnia 2013). Istotnym czynnikiem wzrostu emisji jest tu
zmiana sposobu użytkowania gruntów, ILUC – Indirect Land Use Change, np. karczowanie
lasów tropikalnych pod uprawę palmy olejowej. Według wyliczeń zaprezentowanych na
stronie, emisja CO2, przy uwzględnieniu efektu ILUC, przedstawia się następująco.
Wartości emisji CO2/MJ przy uwzględnieniu wpływu efektu ILUC, według portalu Euractiv:
-

Olej palmowy - 105g
Olej sojowy – 103g
Olej rzepakowy – 95g
Olej słonecznikowy – 86g
Olej palmowy z odzyskiem metanu – 83g
Pszenica (nieokreślona technologia) – 64g
Pszenica (biogaz użyty w kogeneracji) – 47g
Kukurydza – 43g
Trzcina cukrowa – 36g
Burak cukrowy – 34g
Słoma pszenicy (w kogeneracji) – 35g
2G Etanol (uprawy gruntowe) – 32g
2G Biodiesel (uprawy gruntowe) – 21g
2G Etanol (inne źródła) – 9g
2G Biodiesel (inne źródła) – 9g

Dla porównania zestawiono obliczoną emisję CO2 z paliw na stacji benzynowej.
Tabela 34. Orientacyjne emisje CO2 dla benzyny i oleju napędowego

Paliwo
ON
ON
ON

zużycie
paliwa
l/100 km
5
8
15

emisja CO2

emisja CO2

g/km
130
210
397

kg/100 km
13
21
39,7

emisja
CO2
g/MJ
68
69
70

emisja
pierwotna
g/MJ
75
76
77
66
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Pb 95
Pb 95

5
8

115
185

11,5
18,5

61
61

67
67

Źródło: obliczenia własne

Emisja pierwotna uwzględnia dodatek (tu przyjęto 10 %) związany z wydobyciem, przeróbką
i dostarczeniem paliwa do odbiorcy.
Wnioski: Redukcja emisji CO2 przy zastosowaniu biomasy jest bardzo zróżnicowana
w zależności od sposobu pozyskania surowca. Niektóre biopaliwa emitują więcej CO2 na
jednostkę wytworzonej energii niż benzyna czy olej napędowy, natomiast biopaliwa 2
generacji mają znacznie mniejsze wskaźniki niż wszystkie pozostałe.
Powyższe wskaźniki odnoszą się do biopaliw pierwszej generacji. Mogą przyczyniać się do
wzrostu cen żywności poprzez konkurencyjny, dotowany popyt. Do produkcji etanolu –
dodatku benzyny, wykorzystuje się zazwyczaj zboża, ziemniaki lub buraki cukrowe,
natomiast rzepak jest surowcem w produkcji biodiesla (lub jako surowy albo rafinowany olej
roślinny używany bezpośrednio jako dodatek oleju napędowego w starszych typach
silników). Etanol produkowany jest przez fermentację cukrów prostych z buraków
cukrowych, lub ze skrobi zawartej w pszenicy lub innych zbożach, a także ziemniakach. Oleje
roślinne są wytwarzane przez tłoczenie lub ekstrakcję materiału roślinnego zawierającego olej
- owoce z nasion rzepaku, soi, słonecznika. Biodiesel jest wytwarzany przez transestryfikację
olejów roślinnych. Wydajność produkcji etanolu zależy od rodzaju rośliny uprawnej (patrz
tabela).
Tabela 35. Wydajność produkcji etanolu z różnych roślin uprawnych

Plon (wg GUS
2001)
dt/ha

Wydajność
etanolu

Plon
etanolu

(l/dt)

(l/ha)

Kukurydza

61

37

2257

Zużycie
surowca
dt/100 litrów
etanolu
270

Pszenica

35

34

1190

295

Ziemniak

190

14

2660

720

Roślina

Buraki cukrowe
450
10
4500
1000
(Źródło: http://www.modr.mazowsze.pl/porady-dla-rolnikow/produkcja-roslinna/461-uprawakukurydzy-na-cele-energetyczne.html - dostęp 10 sierpnia 2013)
Przy szacowaniu potencjału biopaliw pierwszej generacji należy w pierwszej kolejności
uwzględnić całkowite pokrycie zapotrzebowania na żywność dla ludzi i paszę dla zwierząt.
Według danych Agencji Rynku Rolnego krajowe zapotrzebowanie na zboża waha się w
granicach 26-28 mln t, z tego na potrzeby własne gospodarstw – pasze dla zwierząt
hodowlanych – ok. 16-18 mln ton, natomiast ziarno na cele spożywcze dla ludzi – ok. 5,7-5,8
mln ton. Zużycie przemysłowe w roku 2007 było szacowane na 5 %, czyli 1,3-1,4 mln ton
rocznie. Krajowe zbiory zbóż wahają się w zależności od powierzchni zasiewów i pogody w
przedziale 22-28 mln ton rocznie. Należy przyjąć, ze względu na bezpieczeństwo
żywnościowe, że użycie zbóż na biopaliwa (razem ze zbożami nie spełniającymi wymagań
jakościowych w zakupie interwencyjnym) nie powinno przekroczyć 8 %, z tego na biopaliwa
płynne może przypadać nie więcej niż 4 %. Natomiast w przypadku ziemniaków, buraków
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cukrowych i kukurydzy nie ma tak rygorystycznych ograniczeń. Można przyjąć, że na cele
produkcji biopaliw może być przeznaczone do 10 % powierzchni upraw ziemniaków,
buraków cukrowych oraz kukurydzy. Na tej podstawie oszacowano potencjał biopaliw
1 generacji dla Gminy Skalbmierz (tabela ).

Tabela 36. Potencjał produkcji biopaliw 1 generacji w gminie Skalbmierz

Roślina

Uprawa
(ha)

13 167

4 % = 137 ha

1309

Potencjał
produkcji
biopaliw
110 tys. l

Plon
(ton)

Pod biopaliwa Produktywność
(ha)
(l/ha)

Zboża

3420

Plon
(t/ha)
3,85

Ziemniaki

870

24,00

20 880

10 % = 87 ha

3360

193 tys. l

Buraki
cukrowe

200

40,00

8000

10 % = 20 ha

4000

31 tys. l

Kukurydza

50

7,00

350

10 % = 5 ha

2590

13 tys. l

Razem

347 tys. l

Źródło: obliczenia własne
Razem : 347 tys. litrów etanolu równoważne 230 tys. litów benzyny.

Produkcja biopaliw – podstawy prawne
Podstawy prawne związanych z biopaliwami płynnymi daje Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U.2006.169.1199 z późn. zm.). Ustawa
określa zasady, na jakich może się odbywać:
- prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biokomponentów;
- wytwarzanie przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek;
- prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wprowadzania do obrotu
biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz określania i realizacji Narodowego Celu
Wskaźnikowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r.
w
sprawie
Narodowych
Celów
Wskaźnikowych
na
lata
2008-2013
(Dz.U.2007.110.757).

7.3.6

Drewno

Drewno należy do najpopularniejszych nośników energii. Drewno do wykorzystania
energetycznego może pochodzić z lasów, z cięć przydrożnych, z sadów. Osobną kategorię
stanowi drewno poużytkowe, powstające w gospodarstwach domowych, drewno
opakowaniowe w handlu i usługach, zużyte drewno w budownictwie i przemyśle.
Drewno, które może być wykorzystane jako surowiec energetyczny to:
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Drewno opałowe - jest pozyskiwane i sprzedawane jako oddzielny asortyment. Według
danych GDLP corocznie pozyskuje się z polskich lasów 3-3,5 mln m3 drewna opałowego.
Używane jest głównie do ogrzewania w domach jednorodzinnych. Może być spalane w
kotłach, piecach i kominkach.
Kotły do spalania drewna w domach i mieszkaniach mogą być z podajnikiem ślimakowym
dostosowanym do spalania peletu, albo mieć systemy dwurusztowe, dodatkowo posiadające
opcję spalania drewna polanowego. Kominki, służące energii cieplnej, mogą być
eksploatowane albo jako samoistne źródła z konwekcyjnym systemem rozprowadzania ciepła,
albo zintegrowane z centralnym systemem rozprowadzania i włączone do obiegu poprzez
zainstalowany płaszcz wodny. Do spalania w kominkach wskazane jest drewno sezonowane
przez co najmniej 18 miesięcy. Drewno opałowe powinno mieć wilgotność poniżej 20 %.
Pozyskiwane jest głównie z drzew liściastych, takich jak: brzoza, olcha, buk, dąb, jesion,
klon, grab. Drewno drzew iglastych takich jak świerk czy sosna, ze względu na dużą
zawartość żywicy, wydziela dużo sadzy podczas palenia, dlatego nadaje się do spalania
jedynie w zamkniętych paleniskach, a w kominkach powinno służyć jedynie jako podpałka.
Drewno odpadowe może stanowić do 30 % całej objętości przerobu w tartakach. Występuje
w postaci drobnych elementów takich jak: trociny, zrębki, wióry, odpryski, kora. Większość z
tych odpadów może być zużywana jako surowiec energetyczny. Często ze względów
technicznych takie drewno nie nadaje się do bezpośredniego spalania. Wówczas może
stanowić surowiec do produkcji brykietów i peletów. W przypadku kotłów i pieców
domowych wskazane jest użycie w takiej formie przerobionej.
Stosuje się także pojęcie drewna poużytkowego, czyli odpadów komunalnych (tzw. złom
drzewny) przeważnie nie nadają się do spalania w otwartych paleniskach, gdyż zawiera dużo
zanieczyszczeń w postaci lakieru, farby, czy też metalowe elementy mocowania (np. stelaże
opakowań artykułów agd). Do spalania tego typu surowca energetycznego należy
wykorzystywać piece i kotły z zamkniętą komorą spalania i filtrami.
Drewno świeżo ścięte ma ok. 50 % wilgotności i wartość opałową ok. 1,8-2,2 kWh/kg ,
natomiast drewno sezonowane przez co najmniej 1,5 roku ma wilgotność ok. 15-25 % i
wartość opałową ok. 3,8-4,2 kWh/kg. Stąd wniosek, że należy drewno przed zużyciem
sezonować przez okres 18-24 miesięcy.

Wykres 9. Zmiana wartości opałowej drewna w zależności od zawartości wilgoci

(źródło: http://www.zielonaenergia.eco.pl - dostęp 10 sierpnia 2013)
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Zawartość wody
%

Wartość opałowa
kWh/kg

Świeżo ścięte

50-60

2,0

Składowane przez 1 sezon

25-35

3,4

Składowane kilka lat

15-25

4,0

Stan drewna

Źródło: http://www.komdrew.pl/vad_wartosc.html [dostęp 10 sierpnia 2013]

Drewno z lasów prywatnych
Lasy prywatne w gminie Skalbmierz zajmują powierzchnię 30 ha, co stanowi 75 %
całkowitego obszaru leśnego gminy. Szacowanie zasobów drewna na cele energetyczne
przeprowadzono na podstawie poniższego wzoru (Kościk B, 2010).
Zd = A * I * (Fw *Fe)
Zd – zasoby drewna na cele energetyczne [m3/rok]
A – powierzchnia lasów [ha]
I – przyrost bieżący roczny miąższości [m3/ha/rok]
Fw – wskaźnik pozyskania drewna na cele gospodarcze [ %]
Fe - wskaźnik pozyskania drewna na cele energetyczne [ %]
Roczny przyrost miąższości oszacowano na ok. 5,5 m3/ha
Możliwość pozyskania drewna oszacowano na 60 % potencjału przyrostu, natomiast udział
drewna na cele energetyczne określono na 30 %.
Zd = 30 * 5,5 * 60 % * 30 % = 30 m3/rok prywatne lasy w gminie Skalbmierz
EP = 30 m3/rok*2,0 MWh/m3 = 60 MWh/rok
Potencjał techniczny drewna z lasów prywatnych w gminie Skalbmierz szacowany jest na
około 216 GJ energii pierwotnej rocznie. Potencjał ekonomiczny stanowi ok. 50 % potencjału
technicznego, czyli ok. 108 GJ.
Drewno odpadowe z sadów można wykorzystać jako surowiec energetyczny. Jest to drewno
pochodzące z corocznych cięć sanitarnych, jak i likwidacji drzewostanu w sadach. Te ilości
mogą wynosić odpowiednio: - w młodych sadach można pozyskać 0,5–0,6 t/ha, natomiast w
starszych półkarłowych te ilości mogą wynieść 4–5 t/ha. Do obliczeń przyjęto średnią wartość
2,5 tony/ha. Na terenie gminy jest ok. 56 ha sadów, z których można pozyskać rocznie ok.
140 ton drewna do wykorzystania na miejscu przez właścicieli. Wartość opałową oszacowano
na 1,4 TJ energii pierwotnej.
Drewno odpadowe z poboczy dróg i cięć przydrożnych można oszacować na podstawie,
następujących założeń: na 1 km drogi przypada 2 tony drewna odpadowego rocznie (Hałuzo
M. 2004). Przy założeniu, że łączna długość dróg powiatowych leżących na terenie gminy
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Skalbmierz wynosi 57 km, to ilość drewna odpadowego wyniesie ok. 114 ton rocznie.
Potencjał energii szacuje się na ok. 1,1 TJ.

7.4 Energia wód powierzchniowych

Energia wód płynących ma wielowiekową tradycję. Już w starożytnej Mezopotamii były
znane młyny napędzane energią wodną. W średniowieczu używano jej m.in. do pracy
młynów, papierni, kuźni i tartaków. Od końca XIX wieku energia wodna jest używana
również do produkcji energii elektrycznej. Dzisiaj energia wodna jest drugą (po biomasie)
najczęściej używaną technologią w zakresie energii odnawialnych. Ma jedną, niezmiernie
ważną, przewagę nad innymi typami energii odnawialnych – jest przewidywalna, dostępna
przez całą dobę i cały rok. Inną zaletą energetyki wodnej jest to, że nie wytwarza ona
ścieków, nie emitują spalin i pyłów. Zaletą jest również ochrona przeciwpowodziowa oraz
możliwość regulowania stosunków wodnych. Elektrownie wodne mogą sprzyjać rozwojowi
turystyki i rekreacji, gdyż sztuczne zbiorniki wodne mogą służyć do uprawiania sportów
wodnych i wędkarstwa. Często stanowią nowy cenny element krajobrazu.
Zasoby energetyczne wód opisuje wielkość zwana katastrem sił wodnych. Kataster sił
wodnych, określany wg wytycznych Światowej Konferencji Energetycznej, obejmuje te
zasoby rzeki bądź odcinki rzek, które wykazują teoretyczny potencjał jednostkowy wyższy
niż 100 kW/km. Dla Polski wynosi on 23 TWh rocznie, a potencjał techniczny ma wartość
12,1 TWh rocznie.
Energia wód płynących gminy Skalbmierz
Na dzień 31.09.2013 roku, według danych URE, w Polsce było 968,944 MW zainstalowanej
mocy w 782 elektrowniach wodnych, natomiast w województwie świętokrzyskim było razem
2,105 MW w 35 instalacjach (URE, http://www.ure.gov.pl – dostęp 07.10.2013).
Rzeki województwa Świętokrzyskiego są to zazwyczaj małe cieki, o niskich średnich
przepływach z niewielkimi możliwościami zastosowania technologii przewidzianych dla rzek
średnich i dużych. Rozwiązaniem mogą być technologie ultraniskospadowe, takie jak turbina
Archimedesa turbina osiowa o przepływie diagonalnym, lub turbina Francisa lub VLH (very
low head).
Główną rzeką gminy jest Nidzica stanowiąca lewostronny dopływ Wisły. Drugim co do
wielkości ciekiem powierzchniowym jest rzeka Szarbiówka. W roku 2005 w widłach
powyższych rzek wybudowano zbiornik retencyjno-rekreacyjny "Skalbmierz" o powierzchni
lustra wody 8,38 ha.
W okolicy zbiornika na rzece Nidzicy zlokalizowana jest mała elektrownia wodna o mocy
maksymalnej 33,91 kW. Roczna produkcja energii, w zależności od stanu wody, wynosi ok.
100-140 MWh.
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7.5 Energia geotermalna
Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi nagromadzonym w skałach oraz
w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne. Z każdym kilometrem w głąb Ziemi
temperatura wzrasta średnio około 30 °C, co daje wzrost temperatury o 1 °C na 33 metry.
W Polsce są miejsca bardzo zróżnicowane, np. Suwalszczyzna gdzie wzrost 1 °C na 100
metrów, albo Sudety ze wzrostem o 1 °C na 20 metrów. Na podstawie danych Polskiego
Instytutu Geologicznego i udostępnionej mapy temperatury na głębokości 2000 metrów pod
powierzchnią terenu. Do konstrukcji mapy dane uzyskano z 385 otworów wiertniczych.
Wartość temperatury na tej głębokości zmienia się od około 30 °C na Suwalszczyźnie do
ponad 92 °C na Nizinie Szczecińskiej i przedpolu Sudetów. Udokumentowane i
eksploatowane jako energia odnawialna źródła geotermalne znajdują się w Stargardzie
Szczecińskim, Pyrzycach (zachodniopomorskie), Czarnkowie (wielkopolskie), Uniejowie,
Mszczonowie, Lasku (mazowieckie), Słomnikach, Klikuszowej, Bańskiej Niżnej
(małopolskie). W budowie jest instalacja w Toruniu. Oprócz tego niektóre uzdrowiska –
Ciechocinek, Cieplice Śląskie, Duszniki Zdrój, Lądek Zdrój, Iwonicz Zdrój, Ustroń i
Konstancin – korzystają z wód termalnych wydobywanych z naturalnych źródeł oraz
odwiertów. Na terenie województwa świętokrzyskiego nie ma czynnych eksploatowanych
źródeł geotermalnych.

Rysunek 13. Mapa temperatury na głębokości 2000 m.p.p.t. (Szewczyk, 2010 – zmodyfikowana)

(Źródło: http://www.pgi.gov.pl/images/stories/kopalnia_wiedzy/geotermia/mapa_temp.jpgdostęp 08 sierpnia 2013)
Potencjał teoretyczny energii geotermalnej na terenie gminy Skalbmierz może być
oszacowany jedynie pośrednio. Na podstawie ogólnych przesłanek (Zeil W., 1980) można
przyjąć na każde 100 m w głąb Ziemi średni wzrost temperatury o 3°C. Na podstawie mapy
dostępnej na stronie PGI (http://www.pgi.gov.pl/pl/energia-geotermalna-lewe/3703temperatura-ziemi.html - dostęp 08 sierpnia 2013) można przyjąć, że średnia temperatura
górotworu w okolicach Skalbmierza na głębokości 2000 m wynosi ok. 55-60°C, co daje
średni wzrost temperatury o 2,5°C na 100 m.
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Przy braku sieci ciepłowniczej oraz możliwości systematycznego całorocznego odbioru ciepła
na terenie gminy Skalbmierz, można przyjąć, że geotermia głęboka nie stanowi obecnie dla
gminy alternatywnego źródła energii cieplnej. Nie jest natomiast wykluczona możliwość
wykorzystania tego źródła w przyszłości.

7.5.1

Pompy ciepła

Ciepło Ziemi może być wykorzystywane również w inny, bardziej dostępny sposób –
w pompach ciepła. Taki system jest od dawna znany, a stosowany chociażby w lodówkach.

Rysunek 14. Pompa ciepła – schemat

(Źródło: www.instalacjebudowlane.pl – dostęp 08 sierpnia 2013)
Pompa ciepła umożliwia odbiór energii cieplnej z naturalnych źródeł (np. gruntu albo
powietrza) i wykorzystanie jej na potrzeby ogrzewania budynków, ciepłej wody użytkowej
czy klimatyzacji.
Pompa ciepła jest urządzeniem umożliwiającym przepływ ciepła z obszaru o niższej
temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Ciepło ze źródła przejmowane jest przez
czynnik roboczy krążący w dolnym obiegu. Następnie ten czynnik oddaje ciepło w parowniku
jednostki centralnej. Podgrzany czynnik obiegowy w pompie jest poddany sprężeniu.
Następnie para czynnika kierowana jest do skraplacza. Ulega ona skropleniu oddając swoje
ciepło wodzie krążącej w instalacji grzewczej. Po tym czynnik kierowany jest na zawór
rozprężny, gdzie temperatura i ciśnienie czynnika spada. Transport energii cieplnej odbywa
się dzięki doprowadzonej do pompy energii elektrycznej użytej do napędu sprężarki.
Energia cieplna pobrana ze źródła niskotemperaturowego (tzw. dolne źródło) jest dostarczana
na wyższy poziom energetyczny określany mianem górnego źródła ciepła. Dolne źródło
powinno się charakteryzować przede wszystkim wysoką temperaturą i małymi wahaniami w
ciągu roku. Powinna istnieć możliwość odbudowy potencjału energetycznego w
odpowiednim czasie.
Wytworzona energia może być wykorzystana do ogrzewania lub chłodzenia budynku, jak
i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Źródłem energii dla pompy ciepła może być grunt,
wody powierzchniowe, wody podziemne, powietrze atmosferyczne. Można wykorzystać
również ciepło odpadowe - powstające w procesach produkcyjnych, w oczyszczalniach
ścieków, itp.
W przypadku gruntu jego temperatura w ciągu roku utrzymuje się w miarę na stałym
poziomie. Na głębokości 2m waha się ona 6-13°C. Im głębiej tym temperatura gruntu jest
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bardziej ustabilizowana. Poniżej 10m temperatura gruntu wynosi 10°C. W celu wykorzystania
energii zgromadzonej w gruncie wykorzystuje się poziome lub pionowe wymienniki ciepła.
W wymienniku poziomym pobieranie ciepła z gruntu odbywa się za pomocą systemu
poziomych kolektorów gruntowych wykonywanych z rur polietylenowych. Wewnątrz rur krąży
niezamarzająca ciecz – zazwyczaj wodny roztwór glikolu propylenowego, transportująca ciepło z
gruntu do pompy.

Rysunek 15. Gruntowy poziomy wymiennik ciepła w instalacji pompy ciepła
(Źródło: retscreen.net – dostęp 08 sierpnia 2013)

W pionowym gruntowym wymienniku ciepła rury umieszczane są w pionowych odwiertach.
W instalacjach tego typu ważne jest ustalenie rozmieszczenia sond i głębokości wiercenia.
Głębokość otworów uwarunkowana jest warunkami geologicznymi i możliwościami
technicznymi wykonania odwiertów, najczęściej wykonuje się je na głębokość do 100 m.

Rysunek 16. Gruntowy pionowy wymiennik ciepła w instalacji pompy ciepła
(Źródło: retscreen.net – dostęp 08 sierpnia 2013)
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Wymienniki pionowe w stosunku do poziomych mają mniejsza podatność na zmiany
temperatury zewnętrznej, małą powierzchnię gruntu potrzebną do wykonania wymiennika,
lepszą skuteczność. Wadą jest ich znacznie wyższy koszt.
Pompy cieplne powietrzne wykorzystują energię słoneczną nagromadzoną w powietrzu
atmosferycznym. Powietrze zewnętrzne zasysane kanałem czerpalnym, oddaje ciepło w
parowniku pompy ciepła i schłodzone odprowadzane na zewnątrz kanałem wyrzutowym.
Pompy powietrzne pracują teoretycznie do temperatury -15°C, ale efektywnie nie niżej jak
przy temperaturach powietrza do -5 °C , gdyż przy niskich temperaturach sprawność mocno
spada.
Podstawowym parametrem charakteryzującym pompy cieplne jest współczynnik sprawności
COP, który określa proporcje ile energii cieplnej uzyskuje się z jednostki energii elektrycznej
dostarczonej do obiegu.
COP = (Energia cieplna)/(Energia elektryczna) = Qh/W
Zazwyczaj pompy ciepła osiągają współczynniki sprawności rzędu od 2,5 do 4,5.

Wykres 10. Sprawność pompy ciepła w zależności od temperatur dolnego i górnego źródła
(Źródło: www.solis.pl – dostęp 14 sierpnia 2013)

Przykład: przy temperaturze dolnego źródła na poziomie +5OC (gruntowy poziomy
wymiennik ciepła) i odbiorze na ogrzewanie podłogowe (maksymalna temperatura +42OC)
wartość współczynnika COP wynosi ok. 3,5. Gdy dolne źródło ma temperaturę 0OC, to
wartość COP wynosi 3,0.
Im wyższa średnia temperatura dolnego źródła ciepła, tym wyższą sprawność może osiągnąć
pompa ciepła. W strefie przypowierzchniowej – do 1m głębokości wahania temperatury w
ciągu roku mogą wynieść nawet 20 K. Ponadto istnieje ryzyko przemarznięcia gruntu, co
może prowadzić do uszkodzenia całej instalacji podziemnej – głębokość strefy przemarzania
dla powiatu kazimierskiego wynosi ok. 1,2-1,4 m. Dlatego optymalna głębokość dla
gruntowych poziomych wymienników ciepła wynosi ok. 1,7-2 m (p. rysunek poniżej).
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Wykres 11. Rozkład temperatur ziemi w strefie do 18 m głębokości
(Źródło: http://ghs.vot.pl - dostęp 08 sierpnia 2013)

Wahania temperatur ograniczają się wtedy do 3-5 K, a ryzyko przemarzania gruntu i
zniszczenia instalacji nie istnieje. Ponadto koszty robót ziemnych powinny być na
racjonalnym poziomie. Innym istotnym czynnikiem wpływającym na zdolność gruntu do
oddawania ciepła jest jego możliwość regeneracji cieplnej. Wiąże się to z poziomem wód
gruntowych. Grunt suchy, bardzo przepuszczalny, a przy tym o niskim poziomie wód
gruntowych, nie jest dobrym środowiskiem dla dolnego źródła ciepła. Podobnie ma się rzecz
z gruntem skalistym. Ponadto bardzo ważne jest, aby nad wymiennikiem gruntowym nie
planować budynków, dróg, utwardzonych placów, nasadzeń drzew, itp. To wszystko wpływa
negatywnie na zdolność regeneracji cieplnej gruntu. Moce jednostkowe pobrane z gruntu
mieszczą się w zakresie od ok. 10 do 35 W/m2. Grunt piaszczysty, suchy: 10 do 15 W/m2;
piaszczysty, wilgotny: 15 do 20 W/m2; grunt ilasty, suchy: 20 do 25 W/m2; ilasty, wilgotny:
25 do 30 W/m2; grunt wodonośny: 30 do 35 W/m2 (http://www.hydraulika24.com.pl/pompyciepla.html - dostęp 08 sierpnia 2013) Zapotrzebowanie mocy na ogrzewanie i wentylację
domu dobrze ocieplonego o powierzchni ok. 120 m2 wynosi średnio 7-8 kW, moc na
podgrzewanie wody to ok. 1,5-2 kW. Sumaryczne zapotrzebowanie mocy sięga ok. 9-10 kW.
Grunt piaszczysty suchy pokrywający takie zapotrzebowanie to działka 900 m2 plus ok. 30 %
na moc zapasową, razem 1200m2, natomiast grunt ilasty, wilgotny to ok. 350-400m2. Na
terenie Gminy dominują grunty, dla których można przyjąć wydajność gruntu 15 ÷ 20 W/m2
dla potrzeb pomp ciepła. Maksymalny czas pracy pompy nie powinien przekraczać 2200
godzin rocznie.
Alternatywą są pompy ciepła z wymiennikiem pionowym, oparte na odwiertach głębokich.
Długość pojedynczej sondy powinna wynosić od 60 do 100 m, odległość między sondami –
nie mniej niż 5-6 metrów. Istotne jest aby właściwie ocenić grunt, co wpływa na potencjalny
uzysk mocy z metra bieżącego (mb) odwiertu. Przykładowo: z gnejsów i granitów można
uzyskać moc 55-70 W/mb, z wapienia 45-60 W/mb, z gliny 30-40 W/mb.
Zakładając, że odpowienie warunki do wykorzystania pomp ciepła ma 3 % gospodarstw,
montując 50 instalacji tego typu będzie można otrzymać energię w wysokości ok.1,9 TJ.
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7.6 Energia wiatru
Wykorzystanie energii wiatru charakteryzuje się zerową emisją pyłów oraz gazów
cieplarnianych. Farmy wiatrowe nie wymagają dostawy paliwa, gdyż wykorzystują
niewyczerpalne źródło energii jakim jest wiatr.
Całkowita moc zainstalowana elektrowni wiatrowych na świecie wynosiła na koniec 2012
roku ponad 282 000 MW i rośnie w tempie ok. 20 % rocznie. Największymi potentatami w
tym sektorze w Europie są Niemcy z całkowitą mocą zainstalowaną ponad 31 000 MW,
Hiszpania z mocą na poziomie 22 000 MW oraz Wielka Brytania i Włochy po ok. 8000 MW.
Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych w Polsce wynosiła ponad 2 500 MW. (Źródło:
http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/stat_baro/observ/baro-jde12.pdf - dostęp 08
sierpnia 2013).

Rysunek 17. Strefy energetyczne wiatru w Polsce
(Źródło: http://www.f3f-klif.pl/2010/10/zasoby-wiatru-w-polsce – dostęp 08 sierpnia 2013)

Podstawowym kryterium rozpatrywania inwestycji w energetykę wiatrową jest ocena
zasobów energii wiatru. Aby można było zainstalować nowe moce wytwórcze, konieczne są
lokalizacje o odpowiednich warunkach wietrzności. Terenów, które spełniają odpowiednie
warunki jest niewiele, dlatego bardzo ważną częścią toku inwestycji jest ocena zasobów.
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Energia kinetyczna, poruszająca turbinę wiatrową zależy od powierzchni zakreślanej przez
śmigła wiatraka, gęstości powietrza oraz, co najważniejsze – prędkości wiatru. Teoretyczna
moc jest zależna od trzeciej potęgi prędkości wiatru. Dlatego lokalizacja turbin wiatrowych
ma kluczowe znaczenie dla ich efektywności. Średnioroczne wartości wykorzystanej mocy w
polskich warunkach, w zależności od lokalizacji wynoszą od 10 do 25 %. Znacznie lepsze
warunki mają instalacje w pasie północnym (wybrzeże Bałtyku) oraz centralnym (Nizina
Wielkopolska i Mazowiecka). Prędkość wiatru rośnie wraz z wysokością, a także uzależniona
jest od tzw. szorstkości terenu. Współczynnik szorstkości terenu określa się na podstawie tzw.
klas szorstkości. Różnica nawet kilkudziesięciu metrów przy lokalizacji pojedynczej turbiny
może mieć kluczowe znaczenie. Minimalna prędkość startowa wiatru, która może być
wykorzystana do produkcji energii to ok. 3-4 m/s, natomiast przy nadmiernych prędkościach
wiatru wynoszących około 25 m/s (90 km/h) turbina wiatrowa powinna być wyłączona, ze
względu na ryzyko uszkodzenia łopat śmigła i awarii mechanizmu. Optymalne warunki pracy
uzyskuje się przy prędkościach 10-20 m/s.
Z danych IMGW wynika, że gmina leży w niekorzystnej strefie wietrzności. Powyższe
aspekty sprawiają, że na terenie gminy Skalbmierz nie ma odpowiedniego potencjału do
wykorzystane energii wiatru w produkcji energii elektrycznej.

7.7 Bilans potencjału energii odnawialnych na terenie gminy
Skalbmierz
Tabela 38. Gmina Skalbmierz – potencjał OZE
Źródło OZE
Biomasa rolnicza
Biomasa leśna
Obornik, odpady
rolnicze
Odpady komunalne,
osady ściekowe
Biopaliwa 1 gen.

Teoretyczne
- zasoby
14,2 tys. t

Techniczne
- zasoby
2738 t

Techniczne
- energia
33,6 TJ

Ekonomiczne
- energia
11,3 TJ

Zainstalowane

30 ha

2254 m3

15,2 TJ

7,6 TJ

3809 t

1618 tys. m3

27,8 TJ

?

0

1520 t + 78
dam3
9850 t

510 t

2,3 TJ

1,8 TJ

0

713 t

135 tys. l

70 toe

0

Nieużytki
Rośliny energetyczne

632 ha

570 t

7,0 TJ

3,5 TJ

0

0-> 100 ha

1300 t

(18 TJ)

(15 TJ)

0

Drewno inne

60 ha + 25 km

200 t

3,1 TJ

1,6 TJ

Farmy wiatrowe
Wiatraki
przydomowe
Kolektory
słoneczne

-

-

-

-

0

~ 50 x 20 kW

20 x 20 kW

500 MWh

250 MWh

0

450 instalacji

1,44 GJ/m2

3,9 TJ

3,5 TJ

~5 inst.

100 tys. m2

3500 MWh

0

-

10 500
MWh
-

-

0
~2 inst.
33,91
kW

Fotowoltaika
Geotermia

2

Pompy ciepła

15-25 W/m

50 szt.

2,9 TJ

1,5 TJ

Wodne

300 kW

200 kW

700 MWh

300 MWh
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Teoretyczne
- zasoby

Techniczne
- zasoby

Techniczne
- energia

Ekonomiczne
- energia

Zainstalowane

Razem
Źródło: oszacowanie własne
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8 Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła,
energii elektrycznej i paliw gazowych
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9 Współpraca z innymi gminami w zakresie gospodarki
energetycznej
Zaopatrzenie w ciepło
Gmina Skalbmierz zaopatrywana jest w ciepło poprzez ogrzewanie indywidualne, a także
przez lokalne kotłownie. Nie funkcjonują tu scentralizowane systemy ciepłownicze.
Położenie gminy w stosunku do funkcjonujących najbliższych systemów ciepłowniczych oraz
uwarunkowania lokalne nie dają przesłanek działania w zakresie budowy magistral
ciepłowniczych łączących gminę z gminami sąsiednimi.
W związku z powyższym nie występuje tutaj współpraca pomiędzy gminą Skalbmierz a
gminami sąsiednimi w zakresie ciepłownictwa scentralizowanego oraz nie przewiduje się
takiej współpracy w przyszłości.
Zaopatrzenie w gaz
Gmina Skalbmierz jest gminą niezgazyfikowaną.
Gmina Skalbmierz jest członkiem Związku Międzygminnego „Gazociąg” z siedzibą w
Proszowicach, którego celem jest budowa gazociągu. Z uwagi na zbyt mały potencjalny
odbiór paliwa gazowego przewodowego przez mieszkańców i zakłady usługowoprzemysłowych położone na terenie gminy Skalbmierz, operator systemu przesyłowego nie
przewiduje się w najbliższej perspektywie czasowej gazyfikacji terenów.
Jeżeli w przyszłości nastąpi zgazyfikowanie gminy, w pierwszej kolejności przyłączane będą
tereny o największej zabudowie (liczbie ludności) oraz tereny rozwojowe. Potencjalne
największe możliwości ma miasto Skalbmierz oraz miejscowości położone przy drodze
Skalbmierz – Kazimierza Wielka.
Rozbudowa systemu gazowniczego na teren gminy Skalbmierz może w przyszłości wymagać
współpracy między gminami. Współpraca między gminami realizowana będzie w ramach
działalności przedsiębiorstw energetycznych (np. przy budowie przez przedsiębiorstwo
energetyczne nowego gazociągu konieczna będzie współpraca między gminami w zakresie
uzgodnienia trasy jego przebiegu).
Zaopatrzenie w energię elektryczną
Gmina Skalbmierz zasilana jest energią elektryczną z układu sieci 15 kV wyprowadzonych
z Głównego Punktu Zasilania (GPZ) 110/15 kV w Kazimierzy Wielkiej oraz GPZ 110/15 kV
w Działoszycach, położonych na terenie sąsiednich gmin. Sieć średnich napięć powiązana jest
dodatkowo z GPZ w Pińczowie, GPZ Busko-Zdrój oraz GPZ Sędziszów. Występują więc
powiązania z między gminami w ramach systemu elektroenergetycznego.
W związku z potencjalnym rozwojem gminy i uzbrajaniem nowych terenów w tym terenów
rozwojowych nie można wykluczyć, że w przyszłości konieczna będzie współpraca pomiędzy
gminą Skalbmierz a innymi gminami w zakresie systemu elektroenergetycznego.
Współpraca między gminami w zakresie systemu elektroenergetycznego realizowana będzie
w ramach działalności przedsiębiorstw energetycznych (np. budowa przez przedsiębiorstwo
energetyczne nowej linii energetycznej może wymagać współpracy między gminami w
zakresie uzgodnienia trasy jej przebiegu oraz terminu realizacji).
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