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1. WPROWADZENIE 
 
1.1. Podstawy prawne opracowania 

 Niniejsze „Założenia do planu...” opracowane są w oparciu o art.7, ust. 1 pkt 3 ustawy o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 18 i 19 ustawy 
„Prawo energetyczne” (Dz. U. nr 153 poz. 1504 z 2003r. z późn. zmianami). 
„Prawo energetyczne” to podstawowy dokument prawny, który określa kierunki i mechanizmy 
działania gospodarki energetycznej, między innymi powołuje „Projekt założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, który sporządza się dla obszaru 
gminy lub jej części, co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. 
Zgodnie z art. 18 ust 1 powyższej ustawy, do zadań własnych gminy w zakresie 
zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło oraz paliwa gazowe należy: 

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

• planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy; 
• finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie 

gminy. 
Ponadto, zgodnie z artykułem 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie  
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zmianami), do zadań własnych gminy należy 
zaopatrzenie mieszkańców w energię elektryczną, cieplną oraz gazową. 
Etapy opracowania i zatwierdzania planów są następujące: 

- Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe, 

- Opiniowanie projektu założeń do planu przez samorząd województwa w zakresie 
koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką 
energetyczną państwa, 

- Wyłożenie projektu założeń do publicznego wglądu, powiadomiwszy o tym w sposób 
przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości, 

- Uchwalenie przez radę gminy założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe, po rozpatrzeniu ewentualnych wniosków, zastrzeżeń i uwag zgłoszonych 
podczas wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu. 

 
W przypadku, kiedy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji tych założeń 
władze gminy (miasta) opracowują projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla obszaru gminy lub jej części. Projekt Planu opracowywany jest na podstawie 
uchwalanych przez Radę Gminy założeń i winien być z nim zgodny.  
 

1.2. Cel i zakres opracowania  

Celem opracowania jest określenie obecnych potrzeb energetycznych, oraz określenie 
potrzeb energetycznych do 2029 r. z uwzględnieniem planowanego rozwoju gminy oraz działań 
termomodernizacyjnych obiektów istniejących. 
 

Zakres  opracowania odpowiada wymaganiom stawianym założeniom do planów 
zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, określonych w ustawie ,,Prawo 
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energetyczne’’, dotyczy okresu 15 lat, czyli od roku 2014 do roku 2029  i obejmuje następujące 
zagadnienia:  

– aktualną sytuację zaopatrzenia w energię z podziałem na nośniki energii, bilans energii, 
zużycie energii przez istniejących odbiorców ocenę stanu aktualnego; 

– prognozę przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe w wyniku rozwoju przestrzennego gminy, termomodernizacji i racjonalizacji 
zużycia; 

– przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 
gazowych; 

– możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z 
uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej 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 (Dz.U. nr 94, poz. 551); 

– zakres współpracy z innymi gminami.  
 

Wiodącym dokumentem jest ,,Polityka energetyczna Polski do 2030 roku’’ przyjęta przez 
Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku. 
Planowanie energetyczne jest w ścisłym związku z innymi planami i strategiami rozwoju 
tworzonymi przez region oraz miasto, planami przedsiębiorstw energetycznych, planami 
odbiorców ciepła.  
 
Dokumenty powiązane to: 

• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju miasta; 

• plany energetyczne innych przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie 
miasta;  

• plany odbiorców ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, wspólnot 
mieszkaniowych, itp..  

 
 

1.3. Polityka energetyczna Państwa 

Podstawowe kierunki polityki energetycznej państwa, zgodnie z zapisami dokumentu, 
„Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” obejmują:  

- poprawę efektywności energetycznej;  

- wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii;  

- dywersyfikację 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.  
 
Dla każdego ze wskazanych kierunków sformułowane są cele główne, w zależności od potrzeb 
cele szczegółowe, działania wykonawcze, sposób ich realizacji wraz z odpowiedzialnymi 
podmiotami oraz przewidywane efekty.  
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Plan działań polityki energetycznej:  
 
Kierunek: Poprawa efektywności energetycznej:  
Cele główne:  
� dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki 
następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną;  
� konsekwentne zmniejszenie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15.  
 
Kierunek: Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii:  
Cele główne:  
� racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla, znajdującymi się na terytorium RP; 
 
 

1.4. Polityka energetyczna regionu 

Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020  w dziedzinie 
infrastruktury technicznej wyznacza cztery priorytety. Jednym z nich (Priorytet 3) jest 
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu mającego na celu dostarczenie odpowiedniej 
ilościowo i jakościowo energii, przy zachowaniu niezawodności zasilania, ekonomiki 
przyjmowanych rozwiązań i zasad ochrony środowiska naturalnego, dla obecnego i 
prognozowanego zapotrzebowania.  
 
Priorytet 3: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu. 
 

Proponowane w strategii działania i zadania w dziedzinie energetyki, ciepłownictwa i 
gazownictwa przewidują promowania zrównoważonego rozwoju województwa poprzez 
wykorzystanie istniejących bogactw zasobów naturalnych, w tym: energii konwencjonalnej (ropa, 
gaz) i niekonwencjonalnej (wody geotermalne, biomasa, energia słoneczna i wiatrowa). 
 W strategii zakłada sie, że zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego będzie realizowane przy 
uwzględnieniu obecnego stanu technicznego poszczególnych systemów, wymaganych potrzeb w 
zakresie rozbudowy i modernizacji (m.in. bloków energetycznych). 
Wskaźnikami opisującymi zagadnienia energetyki są: 

• Wskaźnik efektywności energetycznej: - energochłonność pierwotna 
- energochłonność finalna. 

• Ilość i zdolność przesyłowych połączeń transgranicznych. 
• Sprawność dystrybucji energii elektrycznej. 
• Udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej konsumpcji energii elektrycznej [%]. 
• Przyrost linii gazowych w województwie (rok bazowy – 100) [%]. 
• Długość sieci cieplnej, w tym preizolowanej [km]. 

 
Kierunki działania:  
 
Kierunek działania 1: 

Rozbudowa elektroenergetycznego systemu zasilającego wysokiego napięcia. 
Nierównomierne rozmieszczenie przestrzenne stacji redukcyjnych wysokiego napięcia i zbyt 
długie odcinki magistral skutkują ponadnormatywnymi spadkami napięcia i wymagana jest 
realizacja zakładanego planu rozbudowy systemów zasilających, polegająca na budowie 
odpowiedniej ilości stacji redukcyjnych i odcinków linii wysokiego napięcia do ich zasilania. 
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Kierunek działania 2: 
Modernizacja i rozbudowa układu rozdzielczego średniego i niskiego napięcia. 

Sieci średnich i niskich napięć stanowiące układy rozdzielcze wymagają odtworzenia i 
dostosowania do obowiązujących standardów zasilania energetycznego. Istotnym problemem jest 
również uzbrajanie nowych terenów przewidzianych do zainwestowania. 
 
Kierunek działania 3: 

Budowa i rozbudowa infrastruktury związanej z energią odnawialną. 
Zgodnie z przyjętą Strategią rozwoju energetyki odnawialnej, celem strategicznym jest 
zwiększenie udziału tej energii w strukturze zużycia nośników pierwotnych. 
W województwie podkarpackim istnieją warunki eksploatacji „zielonej energii” bazującej na 
wykorzystaniu: potencjału wód płynących, energii słonecznej, energii geotermalnej, biomasy, 
biopaliw, siły wiatru. 
Odnawialne źródła energii mogą stanowić istotny udział w bilansie energetycznym 
poszczególnych gmin. Mogą przyczynić się również do poprawy zaopatrzenia w energię na 
terenach o słabo rozwiniętej strukturze energetycznej. Odnawialne źródła energii stwarzają  
możliwości w zakresie powstawania nowych miejsc pracy oraz wykorzystania terenów rolniczych 
do uprawy roślin energetycznych jako surowca (biomasa) do spalania w kotłach 
energetycznych. 
 
Kierunek działania 4: 

Racjonalizacja zużycia energii cieplnej i ograniczenie „niskiej emisji”. 
Najpilniejsze zadania inwestycyjne w tym zakresie to: 

- modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje do 
redukcji emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, 

- termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, 
- ograniczanie strat ciepła przy przesyłaniu energii. 

 
Kierunek działania 5: 

Rozbudowa i modernizacja układów gazowniczych. 
Realizacja tego kierunku działania będzie polegać na: 

- budowie, rozbudowie i modernizacji sieci i urządzeń gazowych, 
- ograniczeniu strefy bezpieczeństwa lub zrekompensowaniu uciążliwości związanych z 

wydobyciem i transportem gazu ziemnego. 
 

2. CHARAKTERYSTYKA GMINY ROPCZYCE 
2.1. Uwarunkowania administracyjne, położenie 

Powierzchnia Gminy to 13 908 ha. Ropczyce są stolicą powiatu ropczycko-
sędziszowskiego, administracyjnie w skład gminy wchodzi 8 sołectw i 9 osiedli.  

- Sołectwo Brzezówka 
- Sołectwo Gnojnica Dolna 
- Sołectwo Gnojnica Wola 
- Sołectwo Lubzina 
- Sołectwo Mała 
- Sołectwo Niedźwiada, 
- Sołectwo Okonin 
- Sołectwo Łączki Kucharskie 
- Osiedle Brzyzna  
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- Osiedle Chechły 
- Osiedle Czekaj 
- Osiedle Granice 
- Osiedle Pietrzejowa 
- Osiedle Północ 
- Osiedle Witkowice 
- Osiedle Śródmieście 
- Osiedle Św. Barbary 

Miasto Ropczyce leży w zachodniej części województwa podkarpackiego, 30 km na zachód od 
Rzeszowa, przy skrzyżowaniu dwóch szlaków komunikacyjnych tj. drogi międzynarodowej Nr 4 i 
drogi wojewódzkiej nr 986 Wiśniowa - Dąbie oraz w niewielkim oddaleniu od autostrady A4. 
Po stronie północnej miasta przebiega kolejowa magistrala międzynarodowa E30 prowadząca 
ruch z Europy Zachodniej na Ukrainę  a w odległości ok. 40 km znajduje się ogólnodostępne 
rzeszowskie lotnisko pasażerskie i cargo w Jasionce. 
 

 

Rys.1. Mapa Gminy Ropczyce,    źródło: www.ropczyce.umig.gov.pl 
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Sąsiadami Gminy Ropczyce są: 

- Gmina Dębica 
- Gmina Ostrów 
- Gmina Sędziszów Małopolski 
- Gmina Wielopole Skrzyńskie 
- Gmina Brzostek 

 
Na terenie Gminy Ropczyce znajduje się 7 przedszkoli, żłobek 12 zespołów szkół, 1 szkoła 

podstawowa, Szkoła Muzyczna I Stopnia, Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w 
Ropczycach, Zespół Szkół w Ropczycach im. ks. dr J. Zwierza, Zespół Szkół Agro-Technicznych                             
im. W. Witosa, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. 
 

Pod względem fizyczno-geograficznym gmina położona jest na pograniczu dwóch 
makroregionów Kotliny Sandomierskiej i Zewnętrznych Karpat Fliszowych, w rejonie Ropczyc to 
Pogórze Strzyżowskie. Ukształtowanie powierzchni ma charakter zróżnicowany, występują faliste 
garby od 270-310m npm. Gleby to głównie lessy i mady, występują też gliny pylaste, piaski i 
żwiry fliszowe. 

Z surowców budowlanych w rejonie wsi Niedźwiada, Broniszów, Krzemienica 
udokumentowano złoża gipsów. Występują też piaski i żwiry rzeczne eksploatowane lokalnie do 
celów drogowych.  

Na terenie gminy Ropczyce występują złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Są one 
eksploatowane kilkoma odwiertami, między innymi w Brzezówce. Dla tych złóż decyzją 
GOSM/3641/C/93/94 utworzono obszar górniczy Brzezówka I, o powierzchni 3 268,62 m2. 
Kopalnia Ropy Naftowej jest eksploatowana przez Polskie Górnictwo Nafty i Gazu Oddział w 
Sanoku. 

 
Powierzchnia lasów stanowi 17,6% powierzchni użytków rolnych, lasy występują 

szczególnie w południowej i zachodniej części gminy. Lasami Państwowymi administruje 
Nadleśnictwo Strzyżów i Nadleśnictwo Dębica.  
Według danych Urzędu Statystycznego (2011r) powierzchnia lasów to 2 449,9 ha, w tym lasy 
publiczne to 926,9 ha. Gmina nie jest właścicielem terenów leśnych. 

 
Przez teren gminy przepływa rzeka Wielopolka, prawobrzeżny dopływ Wisłoki i jej 

dopływy: Niedźwiadka, Malanka, Zawadka, Ropa. Dodatkowo przez obszar gminy przepływa 
rzeka Gnojniczanka, dopływ rz. Budzisz. Rzeki te mają typowo podgórski charakter.  
 
 

2.2. Sytuacja demograficzna  

Na koniec grudnia 2012 r. liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie wynosiła 
26 853 mieszkańców wg danych Głównego Urzędu Statystycznego. Ludność Gminy stanowiła 
36,6 % ludności powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Wskaźnik zaludnienia w Gminie zgodnie 
z danymi GUS na koniec 2012 r. kształtuje się na poziomie 193 osób na 1 km2. 
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Tabela 1. Liczba ludności  

Rok 2009 2010 2011 2012 

Ludność 26 249 26 740 26 778 26 853 

Ludność na 1 km2 189 192 193 193 

Źródło:  Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
 
 
Tabela 2. Wybrane dane demograficzne w 2011 r. 

Wyszczególnienie Powiat Gmina Powiat = 100 

Ludność 73 166 26 741 36,6 
W tym kobiety 37 093 13 540 36,5 
Urodzenia żywe 803 279 34,7 
Zgony 578 182 31,5 
Przyrost naturalny 225 97 x 
Saldo migracji ogółem -70 -59 x 
Ludność w wieku: 
przedprodukcyjnym 
produkcyjnym 
poprodukcyjnym 

 
15 884 
46 103 
11 179 

 
5 712 
17 348 
3 718 

 
36,0 
37,6 
33,3 

Źródło:  Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
 
Tabela 2a. Wybrane dane demograficzne w 2012 r. 

Wyszczególnienie Powiat Gmina Powiat = 100 

Ludność 73 358 26 853 36,6 
W tym kobiety 37 145 13 566 36,5 
Urodzenia żywe 862 306 35,5 
Zgony 591 184 31,1 
Przyrost naturalny 271 122 x 
Saldo migracji ogółem -83 -64 x 
Ludność w wieku: 
przedprodukcyjnym 
produkcyjnym 
poprodukcyjnym 

 
15 662 
46 232 
11 464 

 
5 635 
17 357 
3 861 

 
36,0 
37,5 
33,7 

Źródło:  Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
 
 
Przyrost naturalny w 2012 r  wyniósł 122 osób, co stanowi 0,45% całkowitej liczby ludności 
a saldo migracji wynosiło -64 osób. 
 
 

2.3. Charakterystyka struktury budowlanej 

Na terenie Gminy przeważa zabudowa niska jednorodzinna. Według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego w 2012 r. było na terenie Gminy 7317 mieszkania o powierzchni 
użytkowej 599 994 m2. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania to 82,0 m2. 
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W 2012r. oddano do użytkowania 42 mieszkania o powierzchni użytkowej 5389 m2 . Wszystkie 
te mieszkania to inwestycje indywidualne podobnie jak w 2011r. 
 
 
Mieszkania 
 
Tabela 3. Mieszkania oddane do użytkowania 

Źródło:  Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
 
 
Budynki niemieszkalne  
 
Tabela 4. Budynki niemieszkalne oddane do użytkowania 

Źródło:  Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
 
Obiekty oświatowe 

Na terenie Gminy Ropczyce działają następujące szkoły, przedszkola i instytucje kultury: 

- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Ropczycach 
- Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ropczycach 
- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Ropczycach 
- Publiczne Przedszkole ,,Ochronka’’ Sióstr Służebniczek w Ropczycach 
- Publiczne Przedszkole w Lubzinie 
- Publiczne Przedszkole w Gnojnicy Dolnej 
- Żłobek Miejski w Ropczycach 
- Zespół Szkół Nr 1 w Ropczycach 
- Zespół Szkół Nr 2 w Ropczycach 
- Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach 
- Zespół Szkół Nr 4 w Ropczycach 
- Zespół Szkół Nr 5 w Ropczycach 
- Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej 
- Zespół Szkół w Gnojnicy Woli 
- Zespół Szkół w Lubzinie 

Rok 2010 2011 2012 

Mieszkania oddane do użytkowania 
 

26 32 42 

Powierzchnia użytkowa [m2] 
 

3466 4329 5389 

Rok 2010 2011 2012 

Budynki niemieszkalne oddane do 
użytkowania 

11 13 13 

Powierzchnia użytkowa [m2] 
 

2954 12 771 4953 
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- Zespół Szkół w Łączkach Kucharskich 
- Zespół Szkół w Małej 
- Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej 
- Zespół Szkół w Niedźwiadzie Górnej 
- Szkoła Podstawowa w Brzezówce 
- Szkoła Muzyczna I Stopnia w Ropczycach 
- Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki 
- Zespół Szkół im. ks. dr. Jana Zwierza 
- Zespół Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa 
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 
- Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej 
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 

Administracja: 

- Urząd Miejski w Ropczycach 
- Starostwo Powiatowe w Ropczycach 
- Urząd Skarbowy w Ropczycach 
- Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ropczycach 
- Państwowy Inspektorat Weterynarii w Ropczycach 
- KRUS Ropczyce Placówka Terenowa w Ropczycach 
- Biuro Powiatowe ARiMR w Ropczycach. 

Placówki medyczne: 

- Przychodnia Rejonowa w Ropczycach 
- Ośrodek Zdrowia w Lubzinie 
- Ośrodek Zdrowia w Niedźwiadzie Dolnej 
- Niepubliczny ZOZ PIOMAR 

Pozostałe obiekty: 

- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach 
- Centrum Kultury w Ropczycach 
- Hala widowiskowo-Sportowa w Ropczycach 
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach 
- Dom Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych 
- Sąd Rejonowy w Dębicy  Wydziały Zamiejscowe z siedzibą w Ropczycach 
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach 
- Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach 
- Prokuratura Rejonowa w Ropczycach  
- Posterunek Energetyczny w Ropczycach 
- Zespół Basenów 
- Veolia Transport Podkarpacie - D.A. Ropczyce 
- PKP Dworzec 
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- Obiekty sakralne 

Spółki Samorządowe: 

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach 
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ropczycach 
- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. 

Placówki Samorządowe 

- Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji 
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach 
- Centrum Kultury 
- Biblioteka Miejska 
- Dzienny Dom Pobytu. 

 
2.4. Infrastruktura techniczna 

Urządzenia sieciowe: 

Wodociągi  

Wybrane dane w zakresie sieci wodociągowych w roku 2012 kształtowały się następująco: 
- długość czynnej sieci rozdzielczej 166,3 km 
- połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 3593 szt  
- woda dostarczona gospodarstwom domowym 458,0 dm3 
- ludność korzystająca z sieci wodociągowej 20 113 osób, co stanowi 74,9 % ogółu 

ludności. 
 
Kanalizacja 
 
Wybrane dane w zakresie sieci kanalizacyjnych w roku 2012 kształtowały się następująco: 
 

- długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła 99,0 km,  
- połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 1654 szt 
- ścieki odprowadzone 535 dm3 
- liczba komunalnych oczyszczalni ścieków - 3 
- liczba ludności obsługiwanej przez komunalne oczyszczalnie ścieków - 13 776 
- ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej - 12 374 osób co stanowi 46,1 % ogółu 

ludności. 
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Gaz sieciowy 
 
Wybrane dane w zakresie gazu sieciowego kształtowały się następująco: 
 
Tabela 5. Wybrane dane dotyczące gazu sieciowego 
L.p. Wyszczególnienie 

 
Jedn. 2011 2012 

1.  Długość czynnej sieci ogółem  m 278 499 279 949 
2.  Długość czynnej sieci przesyłowej m 35 962 35 962 
3.  Długość czynnej sieci rozdzielczej m 242 537 243 987 
4.  Czynne przyłącza do budynków 

mieszkalnych i niemieszkalnych 
szt 4 401 4428 

5.  Odbiorcy gazu szt 5 247 5 266 
6.  Odbiorcy gazu ogrzewający 

mieszkania gazem 
gosp.dom. 1  246 1 273 

7.  Odbiorcy gazu w miastach gosp.dom. 3 795 3 811 
8.  Zużycie gazu tys.m3 2 146,5 2 117,0 
9.  Zużycie gazu na ogrzewanie 

mieszkań 
tys.m3 1 001,7 

 
997,6 

10.  Ludność korzystająca z sieci 
gazowej 

osoba 19 839 19 257 

11.  Zużycie gazu na 1 mieszkańca 
 

m3 80,2 79,0 

12.  Zużycie gazu na 1 korzystającego  108,2 109,9 
13.  Korzystający z instalacji w % ogółu 

ludności 
% 74,1 71,7 

Źródło:  Główny Urząd Statystyczny 

 

Elektroenergetyka 

Opis systemu zasilania w energię elektryczną omówiono w rozdziale 5 niniejszego opracowania. 

 

Zaopatrzenie w ciepło 

Opis systemu zasilania w energię cieplną omówiono w rozdziale 3 niniejszego opracowania. 

 

2.5. Sfera gospodarcza 

Na obszarze gminy funkcjonują  zakłady przemysłu metalowego, maszynowego, 
materiałów ogniotrwałych, przetwórstwa rolno-spożywczego.  
Do najważniejszych zakładów można zaliczyć: 

• Südzucker Polska S.A. Zakład Produkcji ,,Cukrownia’’ Ropczyce 
• Zakłady Magnezytowe ,,Ropczyce’’ S.A. 
• Cukromix Bis Zakład Produkcji Cukierniczej sp. z o.o. 
• Zakład Produkcji Konstrukcji ,,Mostostal Ropczyce’’ sp. z o.o. 
• Cargill Pasze sp. z o.o. 
• UTC CCS Manufacturing Polska sp. z o.o ( dawne Kidde Polska) 
• Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. 
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• Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe NIWA J.J. Niwa Spółka Jawna 
• ,,Moto-Hurt’’ sp. z o.o. 
• ZPH ,,CERPLAST’’sp. z o.o. 
• ,,WOD KLIK’’ Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna 
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. 
• Gminna Spółdzielnia ,,SAMOPOMOC CHŁOPSKA’’ 
• Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach sp. z o.o. 
• Rega Yacht sp. j. 
• EUROVIA Polska S.A. Grupa Rzeszów 
• Firma Weldon sp. z o.o. (dawniejszy Metal System sp. z o.o. i Eko Świat sp. z o.o.) 

 

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon w 2011 r. i 2012r. przedstawiają 
poniższe tabele: 
 
Tabela 6. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon w 2011 r. 

L.p. Podmioty gospodarki narodowej 
 

Powiat Gmina 

1. Podmioty gospodarki narodowej ogółem 
w tym w sektorze 

4503 1977 

                               rolniczym  88 27 
                               przemysłowym 494 198 
                               budowlanym 698 284 
2. Podmioty gospodarki narodowej na 10 tys. 

ludności 
 

615 738 

3. Osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na 10 tys. ludności 

500 588 

 
 
Tabela 7. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon w 2012 r. 

L.p. Podmioty gospodarki narodowej 
 

Powiat Gmina 

1. Podmioty gospodarki narodowej ogółem 
w tym w sektorze 

4570 2038 

                               rolniczym  90 27 
                               przemysłowym 517 208 
                               budowlanym 689 292 
2. Podmioty gospodarki narodowej na 10 tys. 

ludności 
 

623 759 

3. Osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na 10 tys. ludności 

504 602 
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Tabela 8. Podmioty gospodarcze w rejestrze Regon na terenie gminy Ropczyce na dzień 

31.11.2013 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

W tym 

przedsię- 
biorstwa 
państwo- 

we 

spółki 

spół- 
dzielnie 

osoby 
fizyczne 

prowadzące 
działalność 
gospodarczą 

razem 

w tym 

handlowe 

cywilne 
razem 

w tym 

akcyjne z o.o. 

podmioty gospodarcze w 
rejestrze Regon na 

terenie gminy Ropczyce 
na dzień 31.11.2013 

2107 0 193 82 6 58 110 7 1678 

Źródło:  Główny Urząd Statystyczny 
 

 

Według Spisu Powszechnego w 2010 r. liczba gospodarstw rolnych w Gminie Ropczyce wynosi 
1654 w tym 1651 to gospodarstwa indywidualne. 
 

 
3. ZAOPATRZENIE W ENERGI Ę CIEPLNĄ 

 
3.1. Charakterystyka stanu obecnego 

Miejska sieć ciepłownicza  

Miejska sieć ciepłownicza i źródło ciepła tj. ciepłownia przy ul. Przemysłowej w 
Ropczycach od 1 października 1999 roku jest własnością Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w 
Ropczycach Sp. z o.o. Wcześniej ciepłownia i część sieci przesyłowej eksploatowana była przez 
Zakłady Magnezytowe S.A. w Ropczycach oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej S.A. w Ropczycach (pozostała sieć przesyłowa, węzły i instalacje odbiorcze 
zewnętrzne). 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Spółka z o.o. świadczy usługi  
w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej ze źródła własnego kotłowni węglowej. Prowadzi również obrót ciepłem 
zakupionym w Zakładach Magnezytowych w Ropczycach.  
Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. “ Prawo Energetyczne” decyzją Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki z dnia 19 listopada 1999 r. Spółce zostały udzielone koncesje na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła, przesyłania i dystrybucji 
ciepła, obrotu ciepłem na okres do 25 listopada 2019 r. Udziałowcami PEC są Miasto i Gmina 
Ropczyce oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Ropczycach. 
 

Ciepłownia została wybudowana w 1974 roku i wyposażona jest w 2 kotły wodne WR 10. 
Ciepłownia pracuje tylko w sezonie grzewczym ze zmiennym obciążeniem, zależnym od 
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temperatury zewnętrznej. W miejsce nieczynnego kotła parowego OR 6 planuje się montaż kotła 
wodnego WR 7, który będzie pracował przy małym zapotrzebowaniu ciepła lub będzie kotłem 
rezerwowym.  

 
W okresie letnim ciepło dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczane 

jest z instalacji odzysku ciepła ze spalin przy produkcji wyrobów oraz z kotła gazowego w 
Zakładach Magnezytowych. 
Dane techniczne  kotłów przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 9. Dane techniczne kotłów ciepłowni miejskiej 

L.p. Wyszczególnienie Jedn. 
Typ kotła 

WR 10 - 010 

1. Producent - SEFAKO 

2. Rok uruchomienia - 1974 

3. Nominalna moc cieplna  MW 11,6 

4. Moc znamionowa  MW 15,1 

5. Sprawność nominalna  % 77 
Źródło:  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. 
 

Charakterystyka spalanego paliwa: 

Tabela 10. Charakterystyka paliwa zużywanego w ciepłowni miejskiej 
Rodzaj paliwa Ilość 

Mg 
Wartość 
opałowa 

kJ /kg 

Zawartość 
siarki 

% 

Zawartość 
popiołu 

% 
2011 rok 2012 rok 

Węgiel kamienny II A 4525 4635 22 000 0,5 20 

Źródło:  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. 
 

Spaliny powstałe w procesie spalania miału węglowego oczyszczane są w indywidualnych, dla 
każdego kotła, bateriach cyklonów o sprawności 93 %, a następnie odprowadzane do wspólnego 
emitora o parametrach: 
- wysokość 45 m 
- średnica  1,0 m 

 
Ciepłownia spełnia wymagania ochrony środowiska, posiada decyzję Starostwa 

Powiatowego na emisję zanieczyszczeń dopuszczalnych do wprowadzenia do atmosfery z dnia 10 
listopada 2005 roku nr ROŚ. 7644/3/2005 ważną do 10 listopada 2015 roku. 

Sieć ciepłownicza pracuje na parametrach 130/75 0 C  i 0,6/0,4 MPa. 
Łączna długość sieci ciepłowniczej wynosi 8144 m. 
Średnice i długości sieci :  
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1. Sieć preizolowana od DN 50 do DN 250  - 6012 m 
2. Sieć kanałowa od DN 80 do DN 300  - 2014 m 
3. Sieć napowietrzna DN od 100 do DN 150  - 118 m 
 
 
Zdolność przesyłowa sieci magistralnej DN 300 i DN 250 wynosi 250 t/h. 
W roku 2012  zdolność przesyłowa wykorzystana była w 64 % ,w zimie występowało natężenie 
przepływu nośnika w wysokości 160 t/h, a w lecie dla potrzeb c.w.u. 45 t/h. 
Objętość zładu  sieci wynosi 570 m3. 
 
Sieć wysokoparametrowa jest doprowadzana do  stacji  wymienników. Ze stacji wymienników 
prowadzona jest instalacja odbiorcza  zewnętrzna lub wewnętrzna. 
 
Instalacja odbiorcza za węzłami grupowymi jest w wykonana w technologii kanałowej i 
preizolowanej, w 85 % jest instalacją czterorurową (c.o + c.w.), reszta to instalacja dwururowa. 
Ilość punktów pomiarowych zamontowanych u odbiorców wynosi 136. 
Całkowita długość instalacji odbiorczych wynosi 4023 m. 
w tym:            kanałowej –      3 185 m 
                       preizolowanej  -  838 m 
 
 
 
 
 
Zestawienie wymiennikowni ciepła zasilanych z sieci cieplnej wysokoparametrowej. 

Tabela 11. Węzły wymiennikowe zasilane z sieci ciepłowniczej 

Lp. 
Nr 

węzła 
Obiekt Adres węzła 

Rodzaj 
węzła 

1. W 12 Biura PEC i wymiennikownia ul. Piłsudskiego 22 a g, d, w 
2. W 15 Zaplecze techniczne PEC ul. Armii Krajowej 1 b g, d, w 
3. W 16 Ciepłownia  ul. Przemysłowa i, d, w 
4. W 17 Galeria WIST ul. K. K.Wielkiego 23 i, d, w 
5. W 18 Gminna Spółdzielnia "SCh" ul. Barbary 4 i, d, w 
6. W 19 Dom ,,Centrum’’ ul. K.K.Wielkiego 5  g, d, w 
7. W 20 Wymiennikownia ul. Kościuszki 3 g, d, w 
8. W 21 Uszyńska Anna ul. Krakowska 8 i, d, w 
9. W 22 Gancarz Wiesław ul. Parkowa 6 i, d, w 
10. W 23 Ośrodek Szkolno-Wychowaw.  ul. Wyszyńsdkiego 14  g, d, w 
11. W 24 Sąd ul. Słowackiego 7 i, d, w 
12. W 25 Urząd Miejski  ul. Krisego 1 g, d, w 
13. W 26 Kościół Parafialny  ul. ks. dra Jana Zwierza 1  i, d, w 
14. W 27 Gminna Spółdzielnia "SCh" ul. Rynek 1 i, d, w 
15. W 28 Bank Spółdzielczy  ul. Rynek 13 i, d, w 
16. W 29 Wspólnota Właścicieli ul. Sienkiewicza 1 g, d, w 
17. W 30 PUK ul. Przemysłowa 12 i, d, w 
18. W 31 Zespół Szkół Agro-Techniczn.  ul. Mickiewicza 13 i, d, w 
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19. W 34 Zespół Szkół w Ropczycach  ul. Mickiewicza 14 g, d, w 
20. W 35 Przywara Stanisław  ul. Mickiewicza 15 i, o 
21. W 1 UTC CCS Manufacturing Polska  ul. Kolejowa 24 i, o 
22. W 6 PKP Energetyka ul. Dworcowa 1 i, o 
23. W 7 Zespół Szkół nr 3 ul. Robotnicza 48 i, o 
24. W 8 Dworzec PKP ul. Dworcowa 18 i, o 
25. W 13 RCSiR Basen ul. Konarskiego 6 i, o 
26. W 14 Zespół Szkół nr 2  ul. Konarskiego 4 i, o, w 
27.  Zakłady Magnezytowe  ul. Przemysłowa 1 i, o, b 
28.  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Konarskiego 2 i, o, b 
 Oznaczenie węzłów:   
 g - grupowy   
 i - indywidualny   
 d - własność dostawcy   
 o - własność odbiorcy   
 b - bezpośrednie   
 w - wymiennikowe   
Źródło:  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. 
 
Przedsiębiorstwo eksploatuje 24 węzły cieplne:   
w tym: 
węzły grupowe                               -     8 szt.                        
węzły indywidualne                       -   16 szt.  
 
Lokalne źródła ciepła 

 

Dla określenia potrzeb cieplnych obiektów produkcyjnych, handlowych i usług 
znajdujących się na terenie Gminy Ropczyce przeprowadzona została dobrowolna ankietyzacja 
wśród wybranych podmiotów gospodarczych najbardziej energochłonnych. 

W ramach przeprowadzonej ankietyzacji uzyskano informacje o istniejących kotłowniach 
lokalnych i rocznym zużyciu energii elektrycznej. Na ankiety skierowane do 38 podmiotów z tej 
grupy użytkowników energii otrzymano 15 odpowiedzi.  
W 15 zinwentaryzowanych obiektach wyszczególniono następujące źródła ciepła: 
4 kotłownie o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW,  
a w tym: 

- 1 kotłownia gazowa (gaz sieciowy), 
- 1 kotłownia gazowa (gaz sieciowy) oraz 3 rekuperatory do odzysku ciepła ze spalin 

o  łącznej mocy rekuperatorów 2,4 MW  
- 1 kotłownia olejowa (olej opałowy), 
- 1 kotłownia dwupaliwowa węglowo-olejowa (węgiel kamienny, olej opałowy) 

 
7  kotłowni o mocach zainstalowanych równych lub większych od 0,05 MW, a mniejszych 
od 1 MW,  
a w tym: 

- 3 kotłownie gazowe (gaz sieciowy), 
- 3  kotłownia węglowe (węgiel kamienny), 
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- 1 kotłownia olejowa (olej opałowy), 
 
4 kotłowni o mocach zainstalowanych mniejszych od 0,05 MW,  
a w tym: 

- 1 kotłownia gazowa (gaz sieciowy), 
- 2  kotłownie węglowe (węgiel kamienny) 
- 1 kotłownia wykorzystujące drewno opałowe. 

 
3.2. Zapotrzebowanie mocy cieplnej i zużycie ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej 

Zapotrzebowanie ciepła przez odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej wynosi 
obecnie 17,173 MW (w tym 15,160 MW na cele centralnego ogrzewania  i 2,013 MW na cele 
ciepłej wody użytkowej) i 84 000 GJ/rok. Ciepło dostarczane jest do budynków mieszkalnych w 
ilości około 58 % z całości produkcji oraz do urzędów, instytucji, szkół i przedszkoli w ilości 42 
%. Na przestrzeni kilku ostatnich lat obserwuje się systematyczne zmniejszanie się  
zapotrzebowania ciepła przez odbiorców. W większości obiektów wykonane zostały prace 
termomodernizacyjne obejmujące ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki oraz regulację 
instalacji c.o. W węzłach zamontowana została automatyka pogodowa. Działania te spowodowały  
spadek zapotrzebowania ciepła przez odbiorców. Zapotrzebowanie ciepła w okresie ostatnich 8 lat 
przedstawiało się następująco: 

Tabela 12. Zapotrzebowanie mocy cieplnej obiektów zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej 
 Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Zapotrzebowanie mocy 
cieplnej  przez odbiorców  
MW 

17,863 17,863 17,985 18,343 17,709 17,522 17,509 17,173 

Źródło:  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. 
 
Wzrost zapotrzebowania ciepła w latach 2008/2009 spowodowany był przyłączeniem do sieci 
ciepłowniczej bloków mieszkalnych przy ul. Konarskiego w Ropczycach.  
Porównując lata 2009 do 2013 obserwuje się spadek zapotrzebowania mocy o 1,17 MW co 
stanowi 6,4 %. 

Bilans wytworzenia i sprzedaży ciepła z sieci miejskiej w latach 2006-2012 przedstawiał się 
następująco: 

Tabela 13. Ilość ciepła sprzedanego odbiorcom zasilanym z miejskiej sieci ciepłowniczej 

L.p. 
Wyszczególnienie 

[GJ] 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
1.  Wytworzenie 85800 78680 81965 81020 95730 79450 78450 
2. Zakup ciepła 9750 9267 8888 9259 9067 10157 10254 
 Razem 95550 87947 90853 90279 104797 89607 88704 
3. Sprzedaż odbiorcom 85110 78243 80929 80321 90374 81443 83999 
4.  Straty na przesyle  

(sieć + instalacje odbiorcze 
zewnętrzne) 

10440 9704 9924 9958 14423 8164 7139 

Źródło:  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. 
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Sprzedaż ciepła w roku 2010 kształtowała się na wyjątkowo dużym poziomie z uwagi na niskie 
temperatury zewnętrzne jak również na zwiększoną liczbę dni okresu grzewczego. 
 

Średnie temperatury zewnętrzne okresu grzewczego oraz liczbę dni okresu grzewczego 
przedstawia poniższa tabela. 
 
Tabela 14. Średnie temperatury zewnętrzne w okresie grzewczym  

L.p. 
Wyszczególnienie 

 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
1.  Średnia temperatura 

zewnętrzna okresu 
grzewczego [oC] 

2,91 4,19 5,98 4,21 2,94 3,22 2,25 

2. Liczba dni okresu 
grzewczego 

187 200 225 186 208 192 201 

Źródło:  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. 
 
Budynki wielorodzinne przy ul. Robotniczej w Ropczycach należące do zasobów Spółdzielni 
Mieszkaniowej ,,Cukrownik’’ zasilane są w ciepło z elektrociepłowni Cukrowni Ropczyce. W 
2012 r. zużycie ciepła wynosiło 4127 GJ. 
 
Zużycie ciepła przez zasoby mieszkaniowe następujących zarządców przedstawiono poniżej:  

Spółdzielnia Mieszkaniowa Ropczyce 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne  

Tabela 15. Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach  
 

L.
p. 

 
Adres budynku, 

Ulica: 

 
Liczba 

mieszkań 
(lokali) 

 
Pow. 

użytkowa 
(m2) 

 
Kubatura 

(m3) 

 
Sposób 

zasilania w 
ciepło (np. 

sieć miejska) 

Zużycie ciepła w skali 
roku w GJ 

c.o. c.w.u 
ilość GJ lub 

sposób 
przygotowania 

c.w.u. np. 
podgrzewacze 

 1. Żeromskiego 1 20 1 113 5 087 sieć miejska 355 320,0 

2. Żeromskiego 2 20 1 109 5 087 sieć miejska 434 274,6 

3. Żeromskiego 3 20 1 113 5 087 sieć miejska 316 266,2 

4. Żeromskiego 4 21 1 168,81 5 087 sieć miejska 437 294,5 

5. Żeromskiego 5 20 1 174,20 5 087 sieć miejska 401 316,8 

6. Żeromskiego 6 20 1 113 5 087 sieć miejska 331 286,1 

7. Żeromskiego 7 20 1 109 5 087 sieć miejska 409 288,5 

8. Żeromskiego 8 20 1 113 5 087 sieć miejska 390 252,7 

9. Żeromskiego 10 20 1 113 5 087 sieć miejska 379 271,8 

10. Żeromskiego 12 19 1 134,02 5 087 sieć miejska 440 275,1 

11. Parkowa 19 20 1 181,10 5 087 sieć miejska 421 302 

12. Parkowa 21 20 1 183,65 5 087 sieć miejska 433 280,1 

13. Udzieli 1 20 1 113 5 087 sieć miejska 477 274,1 

14. Udzieli 3 20 1 113 5 087 sieć miejska 421 207,8 

15. Udzieli 4 65 3 710,50 14 990 sieć miejska 1 298 865,7 

16. Udzieli 6 65 3 655,50 14 990 sieć miejska 1 475 906,4 

17. Iwaszkiewicza 2 64 3 980 16 017 sieć miejska 1 294 915 
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18. Armii Krajowej 1 90 3 809,50 16 816 sieć miejska 1 515 podg. gazowe 

19. Armii Krajowej 2 90 3 750 16 816 sieć miejska 1 520 podg. gazowe 

20. Armii Krajowej 3 90 3 770,50 16 816 sieć miejska 1 467 podg. gazowe 

21. Piłsudskiego 24 30 1 889,92 8 515 sieć miejska 698 418,5 

22. Piłsudskiego 24A 40 2 335,84 11 284 sieć miejska 861 481 

23. Piłsudskiego 26 A 30 1 889,92 8 515 sieć miejska 748 390,8 

24. Piłsudskiego 26 B 30 1 889,25 8 515 sieć miejska 732 431,9 

25. Piłsudskiego 26 C 30 1 890,85 8 515 sieć miejska 718 485,4 

Budynki (lokale) usługowe  

1. Armii Krajowej 1 
A – zaplecze 
techniczne  

1 284,5 1 740 sieć miejska 247 podg. elektr. 

Źródło:  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach 
 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne  

Tabela 16. Zasoby mieszkaniowe Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach  
 

L.p. 
 

Adres budynku 
Ulica: 

 
Liczba 

mieszkań 
(lokali) 

 
Pow. 

użytkowa 
(m2) 

 
Kubatura 

(m3) 

 
Sposób 

zasilania w 
ciepło (np. 

sieć miejska) 

Zużycie ciepła w skali 
roku w GJ 

c.o. c.w.u 
ilość GJ lub 

sposób 
przygotowania 

c.w.u. np. 
podgrzewacze 

gazowe 
1. Armii Krajowej 8 20 1 159 4 998 sieć miejska 489 podg. gazowe 

2.  Armii Krajowej 9 20 1 159 4 998 sieć miejska 537 podg. gazowe 

3. Udzieli 2 60 3 553 14 533 sieć miejska 1 460 932 

4. Konarskiego 15 24 1 091 6 050 sieć miejska 210 251 

5. Konarskiego 17 24 1 091 6 050 sieć miejska 249 306 

6. Konarskiego 9 32 1 573 8 460 sieć miejska 290 254 

7. Konarskiego 2 24 1 380 6 884 sieć miejska 306 229 

8. Kościuszki 1 35 1 605 8 289 sieć miejska 558 podg. gazowe 

9. Kościuszki 2 34 1 569 7 995 sieć miejska 703 podg. gazowe 

10. Kościuszki 4 40 1 651 7 334 sieć miejska 704 podg. gazowe 

11. Krakowska 4 8 420 2 701 sieć miejska 213 podg. gazowe 

12. Krakowska 6 24 949 4 561 sieć miejska 451 podg. gazowe 

13. Grunwaldzka 1 30 1 671 8 170 sieć miejska 544 podg. gazowe 

14. Grunwaldzka 2 30 1 481 8 280 sieć miejska 650 podg. gazowe 

15. Grunwaldzka 4 9 388 2 148 sieć miejska 214 podg. gazowe 

16. Floriana 4 6 268 1 667 sieć miejska 162 podg. gazowe 

17. Kochanowskiego 11 38 1 252 7 623 sieć miejska 525 podg. gazowe 

18. K.K.Wielkiego 1 19 784 4 224 sieć miejska 385 podg. gazowe 

19. K.K.Wielkiego 1WSK 12 501 2 763 sieć miejska 176 podg. gazowe 

20. K.K.Wielkiego 3 17 938 4 504 sieć miejska 346 podg. gazowe 

21. K.K.Wielkiego 3 PZU 6 419 2 783 sieć miejska 166 podg. gazowe 

22. K.K.Wielkiego 2-4 27 1 913 9 380 sieć miejska 1 001 podg. gazowe 

23. Szkolna 26 4 152 530 piece - - 

24. Zielona 245 3 77 200 piece - - 
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25. 3-go Maja 164 1 77 200 piece - - 

26. Borki Chechelskie 4 228 864 piece - - 

27. Mała Górna  3 160 416 piece - - 

Lokale usługowe 

1. Rynek 1 17 292 759 gaz - - 

2. Sienkiewicza 1 7 496 1 290 sieć miejska 108 bojler 

Źródło:  Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ropczycach 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cukrownik” w Ropczycach 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne  

Tabela 17. Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cukrownik’’ w Ropczycach  
 

L.p. 
 

Adres budynku 
Ulica: 

 
Liczba 

mieszkań 
(lokali) 

 
Pow. 

użytkowa 
(m2) 

 
Kubatura 

(m3) 

 
Sposób 

zasilania w 
ciepło (np. 

sieć miejska) 

Zużycie ciepła w skali 
roku w GJ 

c.o. c.w.u 
ilość GJ lub 

sposób 
przygotowania 

c.w.u. np. 
podgrzewacze 

gazowe 
1. Iwaszkiewicza 4 70 4 137,20 17 406,60 sieć miejska 1 303 730,60 

2.  Iwaszkiewicza 6 60 3 545,70 14 210,50 sieć miejska 1 140 771,30 

3. Iwaszkiewicza 8 20 1 113,75 5 078,00 sieć miejska 366 247,00 

4. Iwaszkiewicza 10 20 1 113,75 5 078,00 sieć miejska 397 282,20 

5. Iwaszkiewicza 12 20 1 113,75 5 078,00 sieć miejska 362 268,00 

6. Robotnicza 64 2 115,67 343,09 Cukrownia   
 

331 

 
 

117,25 
7. Robotnicza 66 2 117,01 352,48 Cukrownia 

8. Robotnicza 68 2 115,85 372,20 Cukrownia 

9. Robotnicza 70 2 114,88 345,60 Cukrownia 

10. Robotnicza 72 2 114,80 350,45 Cukrownia 

11. Robotnicza 74 4 229,33 1 255,36 Cukrownia 132 74,0 

12. Robotnicza 76 4 228,13 1 255,36 Cukrownia 131 68,25 

13. Robotnicza 78 4 223,54 1 253,04 Cukrownia 146 47,50 

14. Robotnicza 82 20 1 292,10 8 817,66 Cukrownia 610 podg. gazowe 

15. Robotnicza 84 50 3 071,45 15 152,58 Cukrownia 1 393 podg. gazowe 

16. Robotnicza 86 4 258,03 1 464,96 Cukrownia 160 podg. gazowe 

17. Robotnicza 88 4 255,63 1 437,36 Cukrownia 194 podg. gazowe 

18. Robotnicza 90 30 1 757,70 8 748,18 Cukrownia 723 podg. gazowe 

Źródło:  Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Cukrownik’’ w Ropczycach 
 

3.3. Zapotrzebowanie na ciepło i moc cieplną dla Gminy Ropczyce 

Wielkość zapotrzebowania ciepła  i mocy cieplnej została określona dla  następujących kategorii 
odbiorców:  

- budownictwo mieszkaniowe: jednorodzinne i wielorodzinne;  

- budynki niemieszkalne: użyteczności publicznej (oświata i szkolnictwo, ośrodki sportowe, 
budynki administracyjne);  

- przemysł: produkcja, usługi komercyjne i wytwórczość. 
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Tabela 18. Zapotrzebowanie ciepła i mocy dla całej Gminy Ropczyce  
Wyszczególnienie Budynki 

mieszkalne 

Budynki 

niemieszkalne 

Przemysł Razem 

Moc [MW] 39,1 14,4 73,8 127,3 

Ciepło [TJ] 466,0 72,0 581,1 1119,1 

Źródło:  opracowanie własne 
Zapotrzebowanie ciepła dla przemysłu i budynków niemieszkalnych takich jak urzędy, instytucje, 
szkoły, przedszkola, usługi oszacowano w oparciu o ankiety i informacje od dostawcy ciepła, zaś 
dla budynków mieszkalnych o dane statystyczne i wskaźniki zużycia ciepła. 

- Liczba mieszkań w 2012 r. w gminie wynosiła 7317, przeciętna powierzchnia  użytkowa 
mieszkania 82,0 m2, powierzchnia użytkowa 599 994 m2. 

- Obliczenia zapotrzebowania ciepła do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej przeprowadzono w oparciu o wskaźniki zużycia ciepła w odniesieniu do 
powierzchni użytkowej, przyjęto wskaźniki 232 kWh/m2 , 0,070 kW/m2

. Średnie zużycie 
na metr kwadratowy powierzchni użytkowej przyjęto na podstawie raportu ,,2050.pl - 
podróż do niskoemisyjnej przyszłości’’ opracowany w czerwcu 2013r. przez Instytut na 
Rzecz Ekorozwoju oraz Instytut Badań Strukturalnych. 

- Zapotrzebowanie ciepła dla obszaru gminy dla budownictwa mieszkaniowego szacuje się 
na 466,0 TJ. 

- Zapotrzebowanie mocy  energii cieplnej dla obszaru gminy dla budownictwa 
mieszkaniowego szacuje się na 39,1 MW. 

 

 
 
Rys.2. Zapotrzebowanie mocy cieplnej 
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Rys.3. Zapotrzebowanie ciepła 
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Gazem ogrzewane są 1273 mieszkania, co przy liczbie mieszkań 7317 stanowi 17,4 %. 
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2) budowa instalacji solarnej w budynku wymiennikowni ciepła  W 15 przy ul. Armii 
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3) przebudowa kotła parowego na kocioł wodny w budynku ciepłowni przy ul. Przemysłowej 
w Ropczycach,  

4) budowa układu kogeneracyjnego o mocy 2 MW w budynku ciepłowni przy                       
ul. Przemysłowej w Ropczycach. 
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W zakresie dystrybucji energii cieplnej planowane jest: 

5) podłączenie do sieci miejskiej zabudowy wielorodzinnej osiedla mieszkaniowego przy     
ul. Mehoffera 10 -  ilość budynków 10, ilość mieszkań 283 powierzchnia użytkowa: 
26 030 m2 , powierzchnia usług: 800 m2 oraz budynku Kościoła przy ul. Siewierskiego w 
Ropczycach, zapotrzebowanie ciepła 1 MW, 

6) podłączenie do sieci miejskiej obszaru mieszkaniowo-usługowego  położonego na północ 
od centrum miasta, na obszarach pomiędzy ulicą Przemysłową od północy i ul. Księdza 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego od południa, wzdłuż. ul. Ks. Stanisława Skorodeckiego 
o powierzchni 53,53 ha, szacunkowa liczba mieszkań/ budynków mieszkalnych 200, 
zapotrzebowanie ciepła 1,7 MW, 

7) podłączenie do sieci miejskiej obszaru inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej obejmującej 
obszar 16 ha w tym Specjalnej Strefy Ekonomicznej o pow. 6,88 ha, zapotrzebowanie 
energii cieplnej trudne do oszacowania bo uzależnione od rodzaju produkcji i usług. 

W zakresie wykorzystania energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji planowane jest: 

8) przesłanie energii elektrycznej z wymiennikowni ciepła  przy ul. Armii Krajowej 1 b        
w Ropczycach do obiektów Krytej Pływalni przy ul. Konarskiego. 

Wytwarzanie ciepła 

Inwestycje w zakresie wytwarzania to budowa kotłowni gazowej o mocy 1860 kW wraz z 
układem kogeneracyjnym o mocy 300 kW i instalacji solarnej w budynku wymiennikowni ciepła 
przy ul. Armii Krajowej 1 b w Ropczycach. Ciepło wytwarzane będzie w okresie letnim na 
potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynków osiedla mieszkaniowego przy     
ul. Św. Barbary, przy ul. Piłsudskiego, przy ul. Konarskiego, Krytej Pływalni                                     
i Zespołu Szkół Nr 2. 

Instalacja solarna działać będzie w oparciu o zespół 83 kolektorów słonecznych o łącznej 
mocy około 100 kW. Współpracować będzie z instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
Zastosowanie kolektorów słonecznych ma na celu zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł 
konwencjonalnych energią słoneczną pozyskiwaną przez system solarny i wprowadzenie bardziej 
przyjaznych dla środowiska nośników energii. Realizacja tej inwestycji będzie uzależniona od 
możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych z programów pomocowych na 
inwestycje z odnawialnych źródeł energii. 

Poniżej przedstawiono uproszczoną kalkulację kosztów wytworzenia ciepła w układzie 
kogeneracyjnym. 
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 Tabela 19. Analiza kosztów wytwarzania ciepła przy zastosowaniu kogeneracji w kotłowni przy 
ul. Armii Krajowej w Ropczycach 

Wyszczególnienie Jedn. Wartości Uwagi 

Godziny pracy h 3672 
153 dni x 24 godz. 

(poza sezonem 
grzewczym) 

Moc cieplna kW 300   

Moc elektryczna kW 300   

Szacunkowy koszt całkowity razem z kosztami 
finansowymi, ubezpieczeniem, (wskaźnikowo 
5700 zł/kWel): 

zł 
1 710 
000 

  

Szacunkowy koszt wykonania przyłącza 
energetycznego do Krytej Pływalni 

zł 100 000   

Cena gazu zł/m3 zł/m3 1,65 taryfa gazowa W6 

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej przez 
Krytą Pływalnię przy ul. Konarskiego 

zł/kWh 0,51 

średnia cena wg faktur 
zakupu   energii 
elektrycznej przez 
Krytą Pływalnię 

Cena certyfikatów zł/kWh 0,125   

Zużycie gazu m3/h 70,2 sprawność 0,90 

Koszt gazu zł/rok 425 328   

Wartość wyprodukowanej energii elektrycznej zł/rok 561 816   

Koszt konserwacji sprzętu  zł/rok 50 000   

Odpis amortyzacyjny zł/rok 126 700 7% w skali roku 

Zysk ze sprzedaży czerwonych certyfikatów zł/rok 0,0   

Całkowity koszt = (koszt gazu+koszt konserwacji 
sprzętu+odpis amortyzacyjny - wartość 
sprzedanej energii elektrycznej - zysk ze 
sprzedaży pomarańczowych certyfikatów) 

zł/rok 40 212   

Produkcja ciepła w agregacie kogeneracyjnym GJ/rok 3 966   

Cena ciepła produkowanego w agregacie 
kogeneracyjnym 

zł/GJ 10,14   

Cena ciepła wg obowiązującej taryfy dla ciepła zł/GJ 28,86   
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 Drugim zamierzeniem inwestycyjnym w zakresie wytwarzania to modernizacja głównego 
źródła ciepła, ciepłowni przy ul. Przemysłowej. 

Planowana jest przebudowa kotła parowego na wysokosprawny kocioł wodny węglowy WR-7 
oraz budowa układu kogeneracyjnego gazowego o mocy 2 MW. 

Nowy kocioł wykonany zostanie w technologii ścian szczelnych i opalany będzie miałem 
węglowym. Dodatkowo kocioł ten wyposażony zostanie w układ odpylania spalin, który zapewni 
niską emisję pyłów do atmosfery spełniającą zaostrzone nomy obowiązujące od 2016 roku. 
Realizację tej inwestycji planuje się w 2014 roku. 

Budowa układu kogeneracyjnego o mocy ok. 2 MW opartego o paliwo gazowe była analizowana 
dla dwóch scenariuszy.  

Scenariusz 1:  

Instalacja układu kogeneracyjnego o mocy 2 MW w przypadku funkcjonowania świadectw 
pochodzenia tzw. ,,żółtych certyfikatów’’, wysokość wsparcia 125 zł/MWh, średnia cena 
sprzedaży energii elektrycznej 200 zł/MWh 

Scenariusz 2:  

Instalacja układu kogeneracyjnego o mocy 2 MW w przypadku wprowadzenia nowych regulacji - 
świadectw pochodzenia tzw. ,,pomarańczowych certyfikatów’’, wysokość wsparcia 200 zł/MWh, 
średnia cena sprzedaży energii elektrycznej 200 zł/MWh. (Suma średniej ceny sprzedaży na rynku 
konkurencyjnym oraz ceny pomarańczowych certyfikatów ma wynosić 400 zł/MWh). 

Nowy system wsparcia wysokosprawnej kogeneracji tzw. pomarańczowe certyfikaty został 
zaproponowany przez Ministra Gospodarki  w celu osiągnięcia w Polsce 22 % udziału kogeneracji 
w wytwarzaniu energii elektrycznej do 2030 r. Wprowadzenie tego systemu będzie motywacją do 
rozwoju kogeneracji przyczyni się do wzrostu inwestycji w tego typu źródła. 

Kalkulację ceny ciepła dla obu scenariuszy przedstawiono w tabeli 20 i 21. 
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SCENARIUSZ 1 
 Tabela 20. Analiza kosztów wytwarzania ciepła przy zastosowaniu kogeneracji w ciepłowni przy 
ul. Przemysłowej w Ropczycach 

Wyszczególnienie Jedn. Wartości Uwagi 

Godziny pracy h 4800 
200 dni x 24 

godz. 

Moc cieplna kW 2000   

Moc elektryczna kW 2000   

Szacunkowy koszt całkowity razem z kosztami 
finansowymi, ubezpieczeniem, (wskaźnikowo 
5700 zł/kWel): 

zł 11 700 000 
łącznie z  kotłem 
gazowym 

Cena gazu zł/m3  zł/m3 1,65 
taryfa gazowa 
W6 

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej  zł/kWh 0,20147 
wg informacji 
Prezesa URE nr 
6/2013 

Cena żółtych certyfikatów  zł/kWh 0,125   

Zużycie gazu m3/h 467,8 sprawność 0,90 

Koszt gazu zł/rok 3 704 976   

Wartość wyprodukowanej energii elektrycznej zł/rok 1 934 112   

Koszt konserwacji sprzętu  zł/rok 300 000   

Odpis amortyzacyjny zł/rok 819 000 7% w skali roku 

Zysk ze sprzedaży certyfikatów zł/rok 1 200 000   

Całkowity koszt = (koszt gazu + koszt 
konserwacji sprzętu +odpis amortyzacyjny - 
wartość sprzedanej energii elektrycznej - zysk ze 
sprzedaży pomarańczowych certyfikatów) 

zł/rok 1 689 864   

Produkcja ciepła w agregacie kogeneracyjnym GJ/rok 34 560   

Cena ciepła produkowanego w agregacie 
kogeneracyjnym 

zł/GJ 48,90   

Cena ciepła wg obecnie obowiązującej taryfy dla 
ciepła 

zł/GJ 28,86   
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SCENARIUSZ 2 
 Tabela 21. Analiza kosztów wytwarzania ciepła przy zastosowaniu kogeneracji w ciepłowni przy 
ul. Przemysłowej w Ropczycach 

Wyszczególnienie Jedn. Wartości Uwagi 

Godziny pracy h 4800 
200 dni x 24 

godz. 

Moc cieplna kW 2000   

Moc elektryczna kW 2000   

Szacunkowy koszt całkowity razem z kosztami 
finansowymi, ubezpieczeniem, (wskaźnikowo 
5700 zł/kWel): 

zł 11 700 000 
łącznie z  kotłem 
gazowym 

Cena gazu zł/m3 zł/m3 1,65 taryfa gazowa W6 

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej  zł/kWh 0,20   

Cena planowanych do wprowadzenia 
pomarańczowych certyfikatów dla nowych 
instalacji oddanych po 1 stycznia 2013 r., okres 
wsparcia do  marca 2031r. 

zł/kWh 0,20   

Zużycie gazu m3/h 467,8 sprawność 0,90 

Koszt gazu zł/rok 3 704 976   

Wartość wyprodukowanej energii elektrycznej zł/rok 1 920 000   

Koszt konserwacji sprzętu  zł/rok 300 000   

Odpis amortyzacyjny zł/rok 819 000 7% w skali roku 

Zysk ze sprzedaży certyfikatów zł/rok 1 920 000   

Całkowity koszt = (koszt gazu+koszt konserwacji 
sprzętu+odpis amortyzacyjny - wartość 
sprzedanej energii elektrycznej - zysk ze 
sprzedaży certyfikatów) 

zł/rok 983 976   

Produkcja ciepła w agregacie kogeneracyjnym GJ/rok 34 560   

Cena ciepła produkowanego w agregacie 
kogeneracyjnym 

zł/GJ 28,47   

Cena ciepła wg obecnie obowiązującej taryfy dla 
ciepła 

zł/GJ 28,86   

Z powyższych kalkulacji wynika, że cena ciepła w przypadku zastosowania kogeneracji w 
ciepłowni będzie na zbliżonym poziomie do ceny ciepła produkowanego obecnie w 
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konwencjonalnej ciepłowni węglowej ale tylko w przypadku funkcjonowania systemu 
pomarańczowych certyfikatów, w obecnej sytuacji prawnej cena ciepła jest znacznie wyższa. 

Zasadniczą korzyścią  jest natomiast osiągnięcie efektu ekologicznego - poprawa stanu 
środowiska, ponieważ nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery: pyłu o ok. 26 
ton/rok, dwutlenku siarki o 24 tony/rok, dwutlenku węgla o ok. 2300 ton/rok. 

Dla porównania wielkości emisji zanieczyszczeń porównano emisję przy produkcji takiej samej 
ilości ciepła dla dwóch systemów. Jeden to wytwarzanie ciepła w ciepłowni węglowej, drugi 
wytwarzanie takiej samej ilości ciepła w kogeneracji gazowej. 

Obliczenia wykonano na podstawie danych:  
Ciepłownia węglowa 
ciepło wytworzone 34 560 GJ/rok 
sprawność 0,80 
wartość opałowa węgla 21 GJ/Mg 
energia  pierwotna 43 200 GJ 
Zużycie węgla 2 057 Mg/rok 

Kogeneracja gazowa 
ciepło wytworzone 34 560 GJ/rok 
sprawność wytwarzania 0,90 
wartość opałowa gazu  34 MJ/m3 
energia pierwotna 38 400 GJ 
Zużycie gazu w celu 
wytworzenia ciepła: 1 129 412 m3/rok 

 Tabela 22. Efekt ekologiczny po zastosowaniu kogeneracji w ciepłowni przy ul. Przemysłowej  

Rodzaj 
zanieczyszczenia 

(emisji) 

Jednostka Wielkość 
dotychczasowa 

Wielkość w 
kogeneracji 

Zmiana 
bezwzględna 

Zmiana 
względna (%) 

    a b c = a - b d = c/a  x 100 % 

1 2 3 4 5 6 
Dwutlenek siarki Mg/rok 24 480 0,09 24 479,91 100,0 
Tlenki azotu Mg/rok 8 229 1,45 8 227,55 100,0 
Tlenek węgla Mg/rok 10 286 0,41 10 285,59 100,0 
Dwutlenek siarki Mg/rok 4 526 2 218,00 2 308,00 51,0 

Benzopiren Mg/rok 0,823 0,00 0,82 100,0 
Pył Mg/rok 26 138 0,02 26 137,98 100,0 

 

Przesyłanie i dystrybucja  

 W zakresie dystrybucji energii cieplnej planuje się podłączenie do sieci miejskiej 
zabudowy wielorodzinnej osiedla mieszkaniowego przy ul. Mehoffera 10 oraz obszaru 
mieszkaniowo-usługowego  położonego pomiędzy ulicą Przemysłową od północy i ul. Księdza 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego od południa, wzdłuż. ul. Ks. Stanisława Skorodeckiego. 
Zapotrzebowanie ciepła tych obiektów szacuje się na 2,7 MW, 
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 Z powodu małej odległości od sieci miejskiej właściwe jest również zaplanowanie 
podłączenia do sieci miejskiej obszaru inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej. Zapotrzebowanie 
energii cieplnej jest trudne do oszacowania bo uzależnione od rodzaju produkcji i usług. 

 Duży wpływ na cenę ciepła wytworzonego w kogeneracji w budynku wymiennikowni 
przy ul. Armii Krajowej ma wykorzystanie wytworzonej energii elektrycznej zamiast 
sprzedawanie jej do systemu energetycznego. Celowe jest więc wykonanie podłączenia i 
przesłanie energii elektrycznej do obiektów Krytej Pływalni, gdzie zapotrzebowanie jest duże, 
szczególnie w okresie letnim, kiedy układ kogeneracyjny będzie pracował. 

3.6. Zamierzenia inwestycyjne odbiorców ciepła  

 Znaczący wpływ na wielkość zapotrzebowania energii cieplnej mają wpływ inwestycje z 
zakresu termomodernizacji, obejmujące ocieplenie przegród  budowlanych, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, ale również poprawa systemów ogrzewania, przygotowania ciepłej wody 
użytkowej i systemów wentylacji. Inwestycje te są prowadzone przez Urząd Miejski, Spółdzielnie 
Mieszkaniowe, Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Zestawienie danych o zasobach oraz 
zrealizowanych i planowanych inwestycji do realizacji na najbliższe lata przedstawiają poniższe 
tabele. 

a) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach 

Tabela 23.Wykonane i planowane prace termomodernizacyjne Spółdzielni Mieszkaniowej 
               w Ropczycach 
 
L.
p. 

 
Budynek 

Prace termomodernizacyjne: 
Wykonane (tak/nie): Planowane na najbliższe 3 lata: 

Wymia
na 

okien 
 
 

Ocieplen
ie ścian 

 
 

Ocieplenie 
stropu nad 

ostat. 
kondyg 

 

inne Wymia
na 

okien 
 

m2 

Ocieplen
ie ścian 

 
 

m2 

Ocieplen
ie stropu 
nad ostat. 
kondyg. 

m2 

inne 

1. Żeromskiego 1 tak tak tak - 0 - - - 

2. Żeromskiego 2 nie nie tak - 6,2 1 028 - - 

3. Żeromskiego 3 tak tak tak - 0 - - - 

4. Żeromskiego 4 tak tak tak - 0 - - - 

5. Żeromskiego 5 tak nie tak - 0 - - - 

6. Żeromskiego 6 tak tak tak - 0 - - - 

7. Żeromskiego 7 tak nie tak - 0 - - - 

8. Żeromskiego 8 tak tak tak - 0 - - - 

9. Żeromskiego 10 tak tak tak - 0 - - - 

10
. 

Żeromskiego 12 nie nie tak - 6,2 1 028 - - 

11
. 

Parkowa 19 tak nie tak - 0 1 028 - - 

12
. 

Parkowa 21 tak nie tak - 0 - - - 

13
. 

Udzieli 1 tak nie tak - 0 1 028 - - 

14
. 

Udzieli 3 tak nie tak - 0 - - - 

15
. 

Udzieli 4 tak tak tak - 0 - - - 

16
. 

Udzieli 6 tak tak tak - 0 - - - 

17
. 

Iwaszkiewicza 2 tak tak tak - 0 - - - 

18
. 

Armii Krajowej 1 tak tak tak - 0 - - - 
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19
. 

Armii Krajowej 2 tak tak tak - 0 - - - 

20
. 

Armii Krajowej 3 tak tak tak - 0 - - - 

21
. 

Piłsudskiego 24 tak nie tak - 0 - - - 

22
. 

Piłsudskiego 24A tak nie tak - 0 - - - 

23
. 

Piłsudskiego 26 A tak nie tak - 0 - - - 

24
. 

Piłsudskiego 26 B tak nie tak - 0 - - - 

25
. 

Piłsudskiego 26 C tak nie tak - 0 - - - 

26 Armii Krajowej 1 nie nie nie - 0 - - - 

Źródło:  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach 
 

W najbliższej przyszłości SM nie przewiduje inwestycji w zasoby mieszkaniowe lub lokale 
usługowe. Nie przewiduje również działań modernizacyjnych systemów grzewczych i 
zastosowania źródeł odnawialnych. 
 

b) Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

 

Tabela 24. Wykonane i planowane prace termomodernizacyjne Towarzystwa Budownictwa  
Społecznego w Ropczycach 
 
L.
p. 

 
Budynek 

Prace termomodernizacyjne: 
Wykonane (tak/nie): Planowane na najbliższe 3 lata: 

Wymia
na 

okien 
 
 

Ocieplen
ie ścian 

 
 

Ocieplenie 
stropu nad 

ostat. 
kondyg 

 

inne Wymia
na 

okien 
 

m2 

Ocieplen
ie ścian 

 
m2 

Ocieplenie 
stropu nad 

ostat. 
kondyg. 

m2 

inne 

1. Armii Krajowej 8 nie nie nie - - - - - 

2.  Armii Krajowej 9 nie nie nie tak - - - - 

3. Udzieli 2 tak tak tak - - - - - 

4. Konarskiego 15 tak tak tak - - - - - 

5. Konarskiego 17 tak tak tak - - - - - 

6. Konarskiego 9 tak tak tak - - - - - 

7. Konarskiego 2 tak tak tak - - - - - 

8. Kościuszki 1 tak tak tak - - - - - 

9. Kościuszki 2 częścio tak tak - - - - - 

10
. 

Kościuszki 4 tak tak tak - - - - - 

11
. 

Krakowska 4 tak tak tak - - - - - 

12
. 

Krakowska 6 tak tak tak - - - - - 

13
. 

Grunwaldzka 1 częścio tak tak - - - - - 

14
. 

Grunwaldzka 2 częścio tak tak - - - - - 

15
. 

Grunwaldzka 4 tak tak tak - - - - - 

16
. 

Floriana 4 tak tak tak - - - - - 

17
. 

Kochanowskiego 
11 

tak tak tak - - - - - 

18
. 

K.K.Wielkiego 1 częścio tak tak - - - - - 

19
. 

K.K.Wielkiego1WS
K 

tak tak tak - - - - - 

20
. 

K.K.Wielkiego 3 tak tak tak - - - - - 

21
. 

K.K.Wielkiego 
3PZU 

tak tak tak - - - - - 

22
. 

K.K.Wielkiego 2-4 tak tak tak - - - - - 

23
. 

Szkolna 26 częścio nie nie - - - - - 
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24
. 

Zielona 245 tak nie nie - - - - - 

25
. 

3-go Maja 164 nie nie nie - - - - - 

26
. 

Borki Chechelskie częścio nie nie - - - - - 

27
. 

Mała Górna  częścio nie nie - - - - - 

Źródło:  Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ropczycach 
 
Towarzystwo Budownictwa społecznego planuje budowę budynków wielorodzinnych przy ulicy 
Mehoffera w Ropczycach: 

-  ilość budynków: 10 
-  ilość mieszkań: 283 
-  powierzchnia usługowa: 800 m2 
-  powierzchnia użytkowa: 26 030 m2 

Nie przewiduje się w istniejących zasobach działań modernizacyjnych systemów grzewczych, 
instalacji ciepłej wody, zastosowania źródeł odnawialnych. 
 

c) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cukrownik” w Ropczycach 

Tabela 25. Wykonane i planowane prace termomodernizacyjne Spółdzielni Mieszkaniowej 
,,Cukrownik’’ w Ropczycach 
 
L.
p. 

 
Budynek 

Prace termomodernizacyjne: 
Wykonane (tak/nie): Planowane na najbliższe 3 lata: 

Wymia
na 

okien 
 
 

Ocieple
nie 
ścian 

 
 

Ocieplenie 
stropu nad 

ostat. 
kondyg 

 

Inne 
Remont 
dachu 

Wymia
na 

okien 
 

m2 

Ocieplen
ie ścian 

 
m2 

Ocieplen
ie stropu 
nad ostat. 
kondyg. 

m2 

Inne 
Remo

nt 
dachu 

 
1. Iwaszkiewicza 4 tak tak tak tak nie nie nie nie 

2. Iwaszkiewicza 6 tak tak tak tak nie nie nie nie 

3. Iwaszkiewicza 8 tak tak tak tak nie nie nie nie 

4. Iwaszkiewicza 10 tak tak tak tak nie nie nie nie 

5. Iwaszkiewicza 12 tak tak tak tak nie nie nie nie 

6. Robotnicza 64 tak tak nie tak nie nie nie tak 

7. Robotnicza 66 tak tak nie tak nie nie nie tak 

8. Robotnicza 68 tak tak nie tak nie nie nie tak 

9. Robotnicza 70 tak tak nie tak nie nie nie tak 

10
. 

Robotnicza 72 tak tak nie tak nie nie nie tak 

11
. 

Robotnicza 74 tak tak nie tak tak nie tak nie 

12
. 

Robotnicza 76 nie tak nie tak tak nie tak nie 

13
. 

Robotnicza 78 nie tak nie tak tak nie tak nie 

14
. 

Robotnicza 82 nie nie nie tak tak tak tak nie 

15
. 

Robotnicza 84 nie nie nie tak tak tak tak nie 

16
. 

Robotnicza 86 nie nie nie tak tak tak tak nie 

17
. 

Robotnicza 88 nie nie nie tak tak tak tak nie 

18
. 

Robotnicza 90 nie nie nie tak tak tak tak nie 

Źródło:  Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Cukrownik’’ w Ropczycach 
 

Wymiana okien w poszczególnych mieszkaniach należy do właścicieli – natomiast SM wymienia 
okna tylko na klatkach schodowych. 
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Spółdzielnia planuje termomodernizację (docieplenie ścian) budynków: ul. Robotnicza 82, 
Robotnicza 84, Robotnicza 90, Robotnicza 86, Robotnicza 88. Przewidywana jest również 
wymiana okien w/w budynkach. 

W najbliższym pięcioleciu jest planowana wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody. 

3.7.  Prognoza zapotrzebowania mocy i energii cieplnej 

Prognozę opracowano na podstawie: 

- ankiet przeprowadzonych wśród firm na terenie gminy, 
- ankiet przeprowadzonych wśród dostawców ciepła, gazu, energii elektrycznej, 
- dokumentu ,,Polityka energetyczna państwa do roku 2030’’ 
- dokumentu ,,Prognoza demograficzna dla Polski do roku 2030’’- GUS, 
- własnych analiz na przy wykorzystaniu dostępnych danych. 

Na prognozę zużycia energii wpływ będą mieć ceny oraz dostępność paliw i energii, 
przedsięwzięcia termomodernizacyjne i poprawę efektywności energetycznej, wykorzystanie 
źródeł odnawialnych, wzrost liczby mieszkań, poprawa standardu użytkowania, rozwój sektora 
podmiotów gospodarczych, rozwój istniejących podmiotów, prognoza demograficzna.  

W skali globalnej w prognozowanym okresie nie powinno zabraknąć odpowiedniej ilości 
paliw (gazu ziemnego, ropy, węgla). W przypadku energii elektrycznej w Polsce mogą wystąpić 
niedobory dlatego rozważana jest budowa elektrowni atomowej oraz rozbudowa trans granicznych 
sieci przesyłowych w celu zwiększenia możliwości wymiany energii z państwami sąsiadującymi.  

Dostępność energii elektrycznej jest powszechna, natomiast dostępność gazu w gminie 
Ropczyce jest zapewniona  poprzez rozbudowę infrastruktury przez przedsiębiorstwa gazownicze. 
Jak wynika z informacji uzyskanych od Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie 
skala zgazyfikowania Gminy Ropczyce wynosi 100 %. Sieć zaopatrzenia w węgiel, gaz płynny i 
olej opałowy działa w oparciu o zasadę konkurencji i jest dobrze zorganizowana. Podaż tych paliw 
zabezpieczy popyt. 

Poza dostępnością ważnym czynnikiem, który kształtował będzie popyt są ceny paliw, które już 
obecnie zbliżone są do cen europejskich. Na cenę energii elektrycznej wpłynie konieczność 
zakupu praw do emisji przez elektrownie polskie. 

Prognoza zapotrzebowania mocy i energii cieplnej opiera się na danych statystycznych 
(GUS), oraz własnych analizach informacji zebranych od dostawcy ciepła, odbiorców ciepła. 
 
Założenia do prognozy: 

- Zapotrzebowanie ciepła dla obszaru gminy (pkt.3.3) szacuje się na 957,8 TJ, 
zapotrzebowanie mocy na 127,3 MW 

- Powierzchnia użytkowa mieszkań oddawanych do użytkowana - 4329 m2/rok (jak w 
2012r.) 

- Powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowana - 4953 
m2/rok (jak w 2012r.) 
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- Obliczenia zapotrzebowania ciepła do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej przeprowadzono w oparciu o wskaźniki zużycia ciepła w odniesieniu do 
powierzchni użytkowej, przyjęto wskaźniki jako prognoza do 2029r. 120 kWh/m2, 0,035 
kW/m2. 

- Zakłada się zmniejszenie zapotrzebowania ciepła w wyniku termomodernizacji: do roku 
2018 - 5 %, do roku 2023 - 10%, do roku 2029 - 15 %. (1% na rok). 

 
 
Prognozę sporządzono dla dwóch scenariuszy: 

Scenariusz 1 - przyrost nowych budynków będzie na poziomie aktualnego przyrostu powierzchni 
                        użytkowej, 
Scenariusz 2 - przyrost nowych budynków będzie większy od obecnego o 20% . 

 
 
Scenariusz 1 
 

Tabela 26. Prognoza  zużycia energii cieplnej - Scenariusz 1 
Wyszczegól- Stan Zwiększenie z powodu 

powstania nowych 
bud. 

Zmniejszenie z 
powodu termomoder. 

Prognoza 
nienie obecny (kol.2+3+4) 

1 2 3 4 5 

    2018 2023 2029 2018 2023 2029 2018 2023 2029 

Moc[MW] 127,3 1,6 3,2 4,9 -6,4 -12,73 -19,1 122,5 117,8 113,1 

Energia[TJ] 1119,1 20,0 40,1 60,1 -56,0 -111,9 -167,9 1083,2 1047,3 1011,4 

Źródło:  Opracowanie własne 
 
 
 
 

Scenariusz 2 
 

Tabela 27. Prognoza  zużycia energii cieplnej - Scenariusz 2 
Wyszczegól- Stan Zwiększenie z powodu 

powstania nowych 
bud. 

Zmniejszenie z 
powodu termomoder. 

Prognoza 
nienie obecny (kol.2+3+4) 

1 2 3 4 5 

    2018 2023 2029 2018 2023 2029 2018 2023 2029 

Moc[MW] 127,3 1,92 3,84 5,88 -6,4 -12,73 -19,1 122,9 118,4 114,1 

Energia[TJ] 1119,1 24,1 48,1 72,2 -56,0 -111,9 -167,9 1087,2 1055,3 1023,4 

Źródło:  Opracowanie własne 
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Prognoza zapotrzebowania mocy 
 

 
 
 
Rys.4. Prognoza zapotrzebowania mocy cieplnej. 
 
 
 
Prognoza zapotrzebowania energii cieplnej 

 

                                                                                                                              
 
Rys.5. Prognoza zapotrzebowania energii cieplnej. 
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4. ZAOPATRZENIE W PALIWA GAZOWE 
 

4.1. Charakterystyka stanu obecnego 

Przez Gminę Ropczyce przebiegają główne sieci gazowe (DN 700 i DN 400) 
wysokoprężne zasilające Polskę w gaz ziemny, w tym importowany z Rosji i Ukrainy (Husów- 
Podgórska Wola i Jarosław-Tarnów). Właścicielem i operatorem gazociągów wysokiego ciśnienia 
jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.  

Operatorem gazociągów średniego i niskiego ciśnienia na terenie gminy Ropczyce jest 
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie 
Rejon Dystrybucji Gazu w Sędziszowie Młp. ul. Mościckiego ul. Księżomost 37. 
Skala zgazyfikowania terenu Gminy Ropczyce wynosi 100 %. System gazociągów na terenie 
Gminy Ropczyce współpracuje z systemem na obszarze gmin ościennych. 
Według informacji na stronie Karpackiej Spółki Gazownictwa na terenie Gminy Ropczyce 
funkcjonują  strefy dystrybucji: Brzezówka (SK206), Lubzina (SK218), Gnojnica, Łączki 
Kucharskie, Mała, Niedźwiada, Okonin, Ropczyce (SK 38).  
 
Tabela 28. Długość gazociągów bez czynnych przyłączy gazowych (w metrach) 

Rok  ogółem wg podziału na ciśnienia 

niskie 
 

średnie 
 

2010 236183 14873 221310 
2011  237180 14873 222307 
2012 238630 14786 223844 
Źródło: KSG sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie 

Tabela 29. Długość czynnych przyłączy gazowych (w metrach) 

Rok  ogółem wg podziału na ciśnienia 

niskie 
 

średnie 
 

2010 134308 14145 120113 
2011  134757 14285 120472 
2012 134836 14220 120616 
Źródło: KSG sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie 

Tabela 30. Liczba czynnych przyłączy gazowych (w szt.) 

Rok  ogółem wg podziału na ciśnienia 

niskie 
 

średnie 
 

2010 4347 490 3857 
2011  4391 494 3897 
2012 4418 493 3925 
Źródło: KSG sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie 
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Sieć gazowa wraz z przyłączami w rozbiciu na wiek:  

- - w przedziale wiekowym powyżej 35 lat –  24,2%;  
- - w przedziale wiekowym 25-35 lat –   22,4%;  
- - w przedziale wiekowym 15-20 lat –   24,7%; 
- - w przedziale wiekowym 10-15 lat –   23,0%;  
- - w przedziale wiekowym 5-10 lat –    3,6%;  
- - w przedziale wiekowym poniżej 5 lat –   2,1%. 

 
Wykaz stacji gazowych funkcjonujących na terenie miasta Ropczyce: 

Tabela 31. Wykaz stacji gazowych 

L.p. Nazwa stacji Przepustowość [Nm3/h] Rok budowy 

1.  SRP ul. Konarskiego 600 2006 

2.  SRP ul. Barbary 600 2008 

3.  SRP dla Kidde Polska 110 2006 

4.  SRP dla Cargill Pasze 110 2008 

5.  SRP dla Weldon Brzezówka 110 2010 

Źródło: KSG sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie 

 
4.2. Bilans zaopatrzenia w paliwa gazowe 

Z dostaw gazu sieciowego na koniec 2012 r korzystało 5266 odbiorców. Zużycie gazu w roku 
2012 wynosiło 2117,0 tys. m3. 

Tabela 32. Zużycie gazu w stanie istniejącym 

L.p. Wyszczególnienie 
 

Jedn. 2011 2012 

1.  Odbiorcy gazu odbiorcy 5247 5266 
2.  Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania 

gazem 
gosp.dom. 1246 1273 

3.  Odbiorcy gazu w miastach gosp.dom. 3795 3811 
4.  Zużycie gazu tys.m3 2146,5 2117,0 
5.  Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań tys.m3 1001,7 

 
997,6 

6.  Ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 19839 19257 
7.  Zużycie gazu na 1 mieszkańca 

 
m3 80,2 79 

8.  Zużycie gazu na 1 korzystającego  108,2 109,9 
9.  Korzystający z instalacji w % ogółu 

ludności 
% 74,1 71,7 

Źródło:  Główny Urząd Statystyczny 
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Szacunkowe zapotrzebowanie na gaz  

Według danych Urzędu Statystycznego w 2012 r z instalacji gazowej korzystało 19 257 osób co 
stanowi 71,7 % ogółu ludności. 

W przeciągu ostatnich lat zużycie gazu przedstawiała się następująco: 

 

 

Rys.6. Zużycie gazu 
 

4.3. Zamierzenia inwestycyjne 

Według informacji przesłanej przez Karpacką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie  
Oddział Zakład gazowniczy w Rzeszowie na terenie Gminy Ropczyce ,,nie przewiduje się 
istotnych inwestycji z zakresu budowy sieci gazowej. Istniejąca sieć gazowa posiada rezerwy 
przepustowości gwarantujące dostawę gazu dla odbiorców istniejących i powstającej zabudowy w 
granicach przepustowości istniejącej sieci gazowniczej. W przypadku ewentualnego 
zapotrzebowania większych ilości gazu do celów przemysłowych lub innych O/ZG w Rzeszowie 
podejmie zamierzenia inwestycyjne po dokonaniu uprzednio analizy przepustowości sieci oraz 
uzasadnienia ekonomicznego celowości inwestycji.’’ 
Obecnie przygotowywany jest projekt budowlany dla zadania ,,Rozbudowa sieci gazowej przy ul. 
Rzeszowskiej i Kolonia w Ropczycach ‘’, długość sieci 2975 m, długość przyłączy 833m.  

4.4. Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe 

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku przewiduje w horyzoncie prognozy wzrost 
zużycia gazu o 29%, przy czym znaczący wzrost jest przewidywany po 2020 r ze względu na 
wyższy przewidywany wzrost PKB oraz wejście elektrowni. Udział energii odnawialnej w 
całkowitym zużyciu energii pierwotnej wzrośnie z poziomu około 6% w 2010 roku do 11% w 
2020 roku i 12% w 2030 roku.  
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Założenia ogólne do prognozy  zapotrzebowania na gaz ziemny:  
 

1) na koniec 2012 roku z dostaw gazu sieciowego korzystało łącznie 5266 odbiorców, 
2) zużycie gazu w 2012 roku wynosiło 2117,0  tys m3, 
3) na terenach rozwojowych, gdzie są opracowane lub przygotowywane miejscowe plany 

zagospodarowania przewiduje się budowę docelowo ok. 1160 mieszkań, czyli wzrost 
liczby odbiorców o ok. 22%, jest to wielkość zbliżona do prognozy krajowej, jednak 
wydaje się, że realizacja tego wykroczy poza zasięg czasowy niniejszego opracowania. 

4) w prognozie uwzględniono zamierzenia państwa w zakresie zwiększenia wykorzystania 
źródeł odnawialnych, 

5) sytuację demograficzną Gminy Ropczyce, 
6) założono, że nie będzie ograniczeń w dostawie gazu, 
7) będzie  prowadzona stopniowo termomodernizacja budynków, 
8) poprawa standardu życia i sukcesywne ograniczanie zużycia węgla do ogrzewania na 

korzyść gazu. 
 

Szacunkowe zapotrzebowanie gazu w Gminie Ropczyce przedstawia poniższa tabelka: 
 

Tabela 33. Prognoza zużycia gazu sieciowego 
                                                                                                                                     w tys. m3 

Scenariusz 2012*) 2018 2023 2029 
1. Podstawowy 2117,0 2210 2320 2436 
2. Efektywnościowy 2210 2298 2367 

*) dane statystyczne 

W scenariuszu efektywnościowym wzięto pod uwagę politykę państwa w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej budynków. 

 

Rys.7. Prognoza zużycia gazu sieciowego. 
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5. ZAOPATRZENIE W ENERGI Ę ELEKTRYCZN Ą 
 
5.1. Charakterystyka i ocena stanu obecnego 

Zaopatrzenie terenu Gminy Ropczyce w energię elektryczną odbywa się z krajowego 
systemu elektroenergetycznego. Dostawcą są Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Wschód S.A  
ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom. Na obszarze Gminy  nie ma  linii i stacji 
elektroenergetycznych o napięciu 220 kV i wyższym.  

Są natomiast linie wysokiego napięcia 110 kV : 

– Sędziszów Małopolski-Ropczyce 
– Ropczyce-Latoszyn,  

które są na majątku i w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów jako operatora 
systemu dystrybucyjnego. 

Obszar Gminy Ropczyce jest zasilany z następujących stacji elektroenergetycznych: 

– stacja 110/15 kV (GPZ) Ropczyce, 
– stacja 110/30/15 kV (GPZ) Sędziszów Małopolski (zlokalizowana na terenie gminy 

Sędziszów Małopolski). 

Sieć średniego napięcia pracuje na napięciu 15 kV, w przeważającej części jako sieć 
napowietrzna. Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu są zasilani za  pośrednictwem 
stacji transformatorowych SN/nN, które w większości są stacjami słupowymi. 

Operator sieci zapewnienia odbiorcom ciągły dostęp do wysokiej jakości energii elektrycznej. 
Spółka  zobligowana jest do pełnego dysponowania siecią: jej eksploatacji, konserwacji, ciągłej 
rozbudowy oraz jak najszybszego usuwania wszelkich występujących awarii. 
 
 
Tabela 34. Zużycie energii elektrycznej 
Wyszczególnienie 
 

Jednostka 2010 2011 2012 

Zużycie energii elektrycznej 
na 1 gospodarstwo domowe 

kWh/rok/1 gosp. dom. 1709,6 1763,2 1792,5 

Zużycie energii elektrycznej 
na 1 mieszkańca w miastach 

kWh/rok/1mieszkańca 516,4 534,2 550,9 

Odbiorcy zasilani z sieci niskiego 
napięcia 

liczba 4685 4720 4804 

Zużycie energii elektrycznej przez 
odbiorców z niskiego napięcia 

MWh 8009 8322 8611 

Źródło:  Główny Urząd Statystyczny 
 
Z powyższych danych widać wzrost liczby odbiorców ale również wzrost zużycia energii 
elektrycznej na 1 gospodarstwo domowe na rok  jak również na 1 mieszkańca na rok. 
 
Przewidywany poziom zapotrzebowania na energię elektryczną w roku 2015 szacowany jest na 
około 2,0 MW. 
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Poglądowy przebieg sieci najwyższych napięć na granicy województwa małopolskiego i podkarpackiego. 
 

 
 

 
 
Rys.8. Poglądowy przebieg sieci najwyższych napięć na granicy województwa małopolskiego i podkarpackiego. 
Źródło: PSE-Operator S.A. 
 

5.2. Zamierzenia inwestycyjne 

Rozbudowie ulegnie system sieci rozdzielczej średniego napięcia ukierunkowany głównie 
na zapewnienie właściwego poziomu ilościowego i jakościowego dostarczanej energii elektrycz- 
nej.  
Zgodnie z informacją od przedsiębiorstwa energetycznego  Plan Rozwoju PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Rzeszów na lata 2011 do 2015 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na energię elektryczną został zaktualizowany na lata 2013-2015 i zatwierdzony 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
 
Plan przewiduje: 

a) w zakresie sieci 110 kV na obszarze gminy Ropczyce nie będą prowadzone inwestycje w 
zakresie sieci elektroenergetycznej o napięciu 110 kV; 
Według posiadanej przez Przedsiębiorstwo Energetyczne koncepcji rozwoju sieci 
wysokiego napięcia, w dalszej perspektywie czasowej na obszarze Gminy Ropczyce 
planowana jest budowa linii 110 kV relacji Rzeszów-Ropczyce. 

b) w zakresie modernizacji sieci średniego i niskiego napięcia: 
- Ostrów: budowa 1 szt stacji transformatorowej SN/nN,  0,3 km linii napowietrznych SN 

i 0,2 km linii napowietrznych nN dla poprawy warunków napięciowych, 
- Witkowice: budowa 2 szt stacji transformatorowych, 0,9 km linii napowietrznych SN i 

0,3 km linii napowietrznych nN dla poprawy warunków napięciowych. 
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Ponadto na terenie Gminy Ropczyce planowane są następujące zamierzenia inwestycyjne: 
- przebudowa linii napowietrznej 15 kV Sędziszów - Strzyżów  2 odgałęzienia do stacji 

transformatorowej Brzyzna 2 (zwiększenie przekroju przewodów), 
- budowa powiązań kablowych 15 kV w linii Sędziszów - Strzyżów 2 odgałęzienia do 

stacji transformatorowych Gnojnica 5, Broniszów 3 i Wielopole 12, 
- przebudowa stacji transformatorowych SN/nN Gnojnica 5 i Lubzina 10, 
- przebudowa stacji transformatorowych SN/nN Lubzina 8 wraz z liniami 

napowietrznymi SN i nN, 
- budowa linii kablowej nN do zasilania stacji transformatorowej Sn/nN Ropczyce 3  

(wymiana istniejącej linii napowietrznej), 
- przebudowa stacji transformatorowej Ropczyce 8 wraz z liniami napowietrznymi Sn i 

nN, 
- przebudowa stacji transformatorowej Mała 10 wraz z liniami napowietrznymi SN i nN, 
- przebudowa linii napowietrznych nN zasilanych ze stacji transformatorowych  Brzyzna 

1,2,3, 
- przebudowa linii napowietrznych nN zasilanych ze stacji transformatorowych  

Ropczyce 19,30,32,33, 
- przebudowa linii napowietrznych nN zasilanych ze stacji transformatorowej Witkowice 

9, 
- przebudowa stacji transformatorowych Chechły 5,6,7,8 wraz z liniami napowietrznymi 

SN i nN, 
- przebudowa linii napowietrznych nN zasilanych ze stacji transformatorowych  Łączki 

Kucharskie 2,3,4,5,6,9, 
- przebudowa linii napowietrznych nN zasilanych ze stacji transformatorowych  Mała 

2,3,6,8 . 
c) w zakresie przyłączeń w latach 2013-2014 (grupa przyłączeniowa IV i V) 

- przyłącza  
napowietrzne  1,15 km, 
kablowe   1,40 km, 

- rozbudowa sieci 
stacje transformatorowe 2 szt 
LSN napow./kabl.   0,75 km 
lnN  napow./kabl.  2,00 km 
 

Na etapie przyłączania kolejnych odbiorców może wystąpić konieczność modernizacji lub 
rozbudowy sieci niskiego lub średniego napięcia. 
 
 

Lokalizacja nowych obiektów budowlanych winna uwzględniać istniejącą i projektowaną 
sieć elektroenergetyczną, zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach budowy 
urządzeń elektrycznych.  
W przypadku wystąpienia kolizji projektowanych obiektów, w zakresie przestrzennego rozwoju 
miasta, z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi, należy sieci te przystosować do nowych 
warunków pracy określonych przez dysponenta sieci. 
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5.3. Tereny inwestycyjne w Gminie Ropczyce 

Tabela 35. Tereny inwestycyjne Gminy Ropczyce 
Rodzaj zabudowy Lokalizacja Pow. 

terenu 
Szacunkowa 

liczba 
mieszkań/bu
d. mieszk. 

Maksymalne 
zapotrzeb. 

mocy (energii 
elektrycznej) 

Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna (MPZP) 

Ropczyce -Witkowice 
w rejonie ulicy Pałacowej i drogi 
krajowej Nr 4 

20 ha 90 1,13 MW 

Obszar mieszkaniowo-
usługowy (MPZP) 

Obszar położony na północ od centrum 
miasta, na obszarach pomiędzy ulicą 
Przemysłową od północy i ul. Księdza 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego od 
południa, wzdłuż. ul. Ks. Stanisława 
Skorodeckiego 

53,53 ha  200 2,50 MW 

 
 

Osiedle przy ul. Mehoffera, zabudowa 
wielorodzinna 

 

3,47 ha ilość bud: 10 
ilość mieszk.: 283 
pow. użytkowa: 
26 030 m2 
pow. usług: 800 
m2 
 

Wg koncepcji 
166 kW dla 
budynku A2, 
docelowo 
dla10 bud. 
=1,7 MW 

Kompleks sportowy 
(MPZP) 

ul. Mickiewicza 5,3 ha  0,10 MW 

Obszar produkcyjno-
usługowy (MPZP) 

ul. Przemysłowa 16 ha  Trudne do 
oszacowania bo 
uzależnione od 
rodzaju produkcji 
i usług 

 w tym: Specjalna Strefa ekonomiczna 6,88 ha   
Obszar mieszkaniowo-
usługowy (MPZP) 

w Brzezówce w rejonie drogi krajowej 
Nr 4 oraz w Ropczycach w rejonie ulic 
Grunwaldzkiej, Kolejowej i Słonecznej 

177 ha 
ok. 20 ha 
na 
zabudowę 
jednorodzi
nną 

100 1,25 MW 

Obszar mieszkaniowo-
usługowy (Plan 
przestrzenny w trakcie 
opracowania) 

Witkowice-Południe 200 ha ok.770 9,62 MW 

Obszar sportowo-
rekreacyjny i oświatowy 
(Plan przestrzenny w 
trakcie opracowania) 

Niedźwiada - rejon szkoły ok. 4 ha  0,03 MW 

Obszar mieszkaniowy 
(zabudowa indywidualna 
na szerszą skalę) 

Południowa strona obwodnicy Ropczyc 
 

brak 
danych 

 0,10 MW 

Obszar mieszkaniowy 
(zabudowa indywidualna 
na szerszą skalę) 

ul. Kolonia w kierunku Sędziszowa Młp. brak 
danych 

 0,10 MW 

Razem 16,53 MW 
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie MPZP i informacji uzyskanych w Urzędzie Miejskim 
 

W celu oszacowania przyszłego zapotrzebowania na moc elektryczną, przyjęto wartości 
mocy przyłączeniowej oraz współczynniki jednoczesności rozbioru według normy N SEP-E-002. 
Dla budynków wielorodzinnych z centralnym zasilaniem  w ciepłą wodę użytkową  przyjęto 
zapotrzebowanie mocy wg opracowanej koncepcji,  dla pojedynczej działki przeznaczonej pod 
zabudowę jednorodzinną  12,5 kW (bez elektrycznego podgrzewania wody użytkowej). 
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Możliwość zasilania działek rozproszonych po stronie niskiego napięcia jest uzależniona od 
dostępności istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej niskiego napięcia na danym obszarze. 
W przypadku, gdy plany przedsiębiorstwa energetycznego nie zapewnią zasilania działek 
rozproszonych, gmina powinna opracować plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla tych obszarów, w którym będą ustalone zasady finansowania sieci. 
 
Rozwój budownictwa  jest ściśle powiązany z planowaniem zaopatrzenia w energię terenów 
przewidzianych pod nowe inwestycje. Na danym terenie inwestycyjnym nie powinny być 
wprowadzane różne systemy energetyczne, np. ogrzewanie budynków z jednego systemu a 
podgrzewanie ciepłej wody z innego. Jeden system  dla obu tych celów zapewni spłatę nakładów 
inwestycyjnych w cenie energii sprzedanej. 
 

a) Zaopatrzenie w ciepło 
Nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ze względu na rozproszenie jako główny nośnik 
energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej przyjąć należy gaz sieciowy. 
Może też być stosowany węgiel ale spalany w kotłach niskoemisyjnych, olej opałowy, gaz płynny, 
biomasa, energia elektryczna.  
 
Nowa zabudowa wielorodzinna - podstawowym źródłem zasilania w energię do celów ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej będzie miejska sieć ciepłownicza dla budynków będących w zasięgu 
działania tego systemu. W przypadku, gdy opłacalność  rozbudowy systemu ciepłowniczego 
będzie nieopłacalna zaleca się budowę kotłowni opalanej gazem ziemnym. 
 
Nowa zabudowa usługowa i gospodarcza - podstawowym źródłem zasilania w energię do celów 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej będzie miejska sieć ciepłownicza lub gaz ziemny. 
Dopuszcza się również wykorzystanie gazu płynnego, oleju opałowego, energii elektrycznej, 
węgla spalanego w kotłach niskoemisyjnych  
Moc przyłączeniową dla budownictwa na terenach rozwojowych przyjęto: 

- dla budownictwa wielorodzinnego 12,5 kW (z centralnym zaopatrzeniem w c.w.u. 
z sieci miejskiej) 

- dla budownictwa jednorodzinnego 16,0 kW 
 

5.4. Prognoza zaopatrzenia w energię elektryczną 
Założenia do prognozy: 
1) Dla odbiorców indywidualnych zapotrzebowanie energii elektrycznej dotyczy głównie 

oświetlenia, napędu sprzętu gospodarstwa domowego, w mniejszym stopniu 
przygotowania ciepłej wody użytkowej, struktura zużycia nie ulegnie znaczącej 
zmianie, 

2) Do celów grzewczych zużycie energii elektrycznej będzie marginalne, 
3) Całkowite zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w 2011r. 

wynosiło 8322 MWh, z tendencją wzrostową 4 % w stosunku do 2010r. 
4) Całkowite zużycie energii elektrycznej w 2012 w Gminie Ropczyce zostało 

oszacowane na poziomie 59 428 MWh. Szacunek przeprowadzono w oparciu o 
zebrane ankiety oraz informacje własne.  

Ponadto założono, ze rozwój gminy w zakresie gospodarczym będzie się odbywał wg wskaźników 
makroekonomicznych jak dla całego kraju. 
W dokumencie ,,Polityka energetyczna Polski do 2030 roku’’ przyjęto prognozę, że 
zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie wzrastać  średnio około 2,3% rocznie. 
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Oszacowanie zapotrzebowania energii elektrycznej jest obarczone błędem, dlatego przyjęto dwa 
warianty w zależności od sytuacji gospodarczej lokalnej, globalnej, demograficznej. 

Scenariusz I - prognoza wynikająca z ograniczonego rozwoju gospodarczego, jak również wzrost 
cen spowodowany koniecznością zakupu praw do emisji dwutlenku węgla.  

Scenariusz II - prognoza w oparciu o przyrost nowych odbiorców, wzrost zużycia energii 
elektrycznej na 1 odbiorcę, zagospodarowanie terenów inwestycyjnych przewidzianych pod 
zabudowę mieszkaniową i działalność gospodarczą. 

Prognoza dla scenariusza I i II 

Tabela 36. Prognoza zużycia energii elektrycznej 
Rok Bazowy 2012 2018 2023 2029 
 MWh MWh MWh MWh 

Scenariusz I  59 428 64 182 65 965 68 342 
Scenariusz II  65 371 67 748 69 531 
Źródło:  Opracowanie własne 
 

 

 

 

Rys.9.Wyniki prognozy zapotrzebowania energii elektrycznej 

Na prognozę zużycia energii wpływ będzie mieć  wzrost  liczby mieszkań, poprawa 
efektywności energetycznej urządzeń, poprawa standardu użytkowania, rozwój sektora 
podmiotów gospodarczych, rozwój istniejących podmiotów. Na cenę energii elektrycznej wpłynie 
konieczność zakupu praw do emisji przez elektrownie polskie. 
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Wzrost zużycia energii elektrycznej przez odbiorców indywidualnych podyktowany będzie 
rozwojem budownictwa mieszkaniowego, który będzie się odbywał poprzez budowę domów 
jednorodzinnych oraz wielorodzinnych.  

Przyrost budownictwa jednorodzinnego obecnie jest na poziomie 30 mieszkań rocznie  (w 2010r. 
było to 29 mieszkań a w 2011r. było to 32 mieszkania, wszystko jako budynki jednorodzinne). 
Wzrost zużycia energii elektrycznej z tego tytułu to ok.53 MWh na rok. 
 
Poprawa standardu życia wpłynie na przyrost liczby urządzeń elektrycznych wykorzystywanych 
w gospodarstwach domowych takich jak sprzęt agd, TV, komputery. 

W zakresie zużycia energii elektrycznej przez podmioty gospodarcze, w tym usługi, rzemiosło i 
obiekty użyteczności publicznej, wydaje się że tu wystąpiło pewne nasycenie i nie należy 
oczekiwać znacznego wzrostu zapotrzebowania.  

Zapotrzebowanie energii elektrycznej przez pozostałe formy działalności gospodarczej w 
tym istniejące i nowopowstałe jest trudne do  oszacowania, ponieważ nie są znane zamierzenia 
istniejących podmiotów jak również rodzaje działalności jakie mogą się pojawić na terenie Gminy 
Ropczyce oraz czas w jakim to może nastąpić. Mając jednak na uwadze tendencje do 
wprowadzania nowoczesnych energooszczędnych technologii założono, że przyrost w 
zapotrzebowaniu energii elektrycznej nie będzie wysoki w stosunku do stanu obecnego. Stanu w 
którym należy wziąć pod uwagę to, że w funkcjonujących podmiotach gospodarczych wiele 
urządzeń, napędów elektrycznych, opraw oświetleniowych jest energochłonnych i 
prawdopodobnie będzie następować ich stopniowa wymiana na energooszczędne. Przyczynić się 
do tego może fakt funkcjonowania ustawy o efektywności energetycznej, która wprowadziła 
system świadectw efektywności energetycznej czyli tzw. białych certyfikatów, za pomocą których 
nastąpi osiągnięcie krajowego celu efektywności w zużyciu energii. 

Ustawa ma istotne znaczenie dla różnych grup osób i przedsiębiorstw. Z systemu mogą korzystać 
np.: 

• Przedsiębiorstwa przemysłowe, 

• Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe, 
• Hotele, pensjonaty, 

• Budynki biurowe. 

Podmioty, które skorzystają z systemu białych certyfikatów, uzyskają dodatkowe środki 
finansowe umożliwiające realizacje modernizacji, której efektem będzie obniżenie zużycia energii 
i kosztów eksploatacyjnych. 

5.5. Lokalne źródła wytwórcze energii elektrycznej 

Na terenie Gminy Ropczyce zlokalizowany jest wytwórca energii elektrycznej 
konwencjonalnej wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem, przyłączony do rozdzielni 15 kV stacji 
110/15 kV Ropczyce o mocy przyłączeniowej (zainstalowanej) 12 MW - Südzucker Polska S.A. 
Zakład Produkcyjny ,,Cukrownia Ropczyce’’ ul. Kolejowa 140, 39-100 Ropczyce). 
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6. PRZEDSIĘWZI ĘCIA RACJONALIZUJACE U ŻYTKOWANIE CIEPŁA, 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWYCH 

Racjonalne użytkowanie energii staje się nakazem chwili, z uwagi na ciągły wzrost cen i 
wyczerpywanie się źródeł. Znaczenie mają aspekty, zarówno organizacyjne, techniczne i prawne. 
Zarządzanie i gospodarowanie energią staje się zagadnieniem, które musi być stałym, planowym i 
systematycznym działaniem. 
Osiągnięcie celu jakim jest racjonalizacja użytkowania energii jest możliwe poprzez działanie w 
sferze źródeł energii cieplnej, użytkowania energii cieplnej elektrycznej i gazu. 
 

6.1. Źródła energii cieplnej 
W  zakresie źródeł energii cieplnej ważnym przedsięwzięciem jest: 

- modernizacja źródeł,  
- wymiana kotłów wysokosprawne, 
- zastosowanie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, 
- wykorzystanie źródeł odnawialnych, 
- wymienniki gruntowe i stosowanie odzysków ciepła, 
- ogrzewanie niskimi parametrami, 
- zmiana systemu zaopatrywania budynków w ciepło,  
- zarządzania energią w budynkach i w przestrzeni miejskiej. 

 
6.2. Racjonalne użytkowanie energii cieplnej 

W sferze użytkowania ciepła ważne jest podejmowanie działań: 
- modernizacyjnych i termo modernizacyjnych obiektów,  
- ograniczenia i osłabienie ogrzewania,  
- regulacja termostatyczna temperatury w pomieszczeniu,  
- promowanie przedsięwzięć związanych  ze zwiększeniem efektywności energetycznej, 
- popieranie i promowanie indywidualnych działań właścicieli lokali polegających na 

przechodzeniu  na czystsze rodzaje paliwa. 
 

6.3. Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej 
Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej  może przynieść pozytywne efekty, a można 

to osiągnąć poprzez: 
- modernizację przez Zakład Energetyczny stacji transformatorowych i linii przesyłowych, 
- modernizację przez zarządcę dróg oraz Gminę oświetlenia ulicznego, 
- modernizację przez użytkowników oświetlenia pomieszczeń, biur, wymianę 

energochłonnych urządzeń gospodarstwa domowego, 
- pobór energii poza szczytem energetycznym 

Szacuje się, że racjonalne użytkowanie energii elektrycznej w przypadku oświetlenia, urządzeń 
gospodarstwa domowego może przynieść efekty oszczędnościowe od 10% do 25%, zaś w 
przypadku ogrzewania pomieszczeń od 25% do 40%. W przypadku ogrzewania pomieszczeń to 
efekt osiągnie się poprzez termomodernizację przegród budowlanych, systemu wentylacji. 
 

6.4. Racjonalne użytkowanie paliwa gazowego 
Racjonalne użytkowanie paliwa gazowego to oszczędność gazu w gospodarstwach 

domowych w zakresie przygotowywania posiłków, przygotowania ciepłej wody użytkowej i 
szczególnie oszczędne gospodarowanie paliwem gazowym w zakresie ogrzewania mieszkań, 
poprzez stosowanie nowoczesnych kotłów o dużej sprawności oraz termomodernizacja przegród 
budowlanych i systemu wentylacji. 
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W zakresie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii głównym kierunkiem jest 
edukacja i dostęp do informacji o energooszczędnych rozwiązaniach, urządzeniach 
W działania te wpisuje się dokument Strategia Rozwoju Gminy 2004-2011, która wymienia jako 
cel strategiczny w obszarze Ekologia promocję energetyki opartej o odnawialne źródła energii. 
Przesłankami są dostępność do paliw, poprawa środowiska naturalnego, angażowanie wolnych 
zasobów produkcyjnych. 
Wspomniana Strategia Rozwoju Gminy wymienia następujące działania w tej dziedzinie: 

- opracowanie i wdrożenie programu produkcji i pozyskiwania paliw. 
- wspieranie energetyki opartej na źródłach niekonwencjonalnych. 
- utworzenie instrumentów wspierania procesów wdrażania ekologicznych przedsięwzięć i 

technologii. 
 

Racjonalne użytkowanie energii cieplnej, paliw gazowych i energii elektrycznej ma na celu: 
- dążenie do jak najmniejszych opłat płaconych przez odbiorców, 
- minimalizacja zanieczyszczenia atmosfery przez emitory źródeł ciepła tak centralnego 
źródła  jak i źródeł indywidualnych w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach, 

- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na terenie Gminy. 
 
Wszystkie działania w tym zakresie wpisują się w poprawę efektywności energetycznej w 

kraju i Unii Europejskiej co z kolei przyczyni się do zrealizowania celu strategicznego pakietu 
energetyczno-klimatycznego 3x20 jakim jest zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki 
UE o 20% do roku 2020, z możliwością dalszej poprawy w kolejnych latach. W realizacji tego 
mają pomóc przepisy krajowe wprowadzające w życie Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012r. w sprawie efektywności energetycznej. 
Obecnie obowiązująca ustawa o efektywności energetycznej wprowadza system świadectw 
efektywności energetycznej czyli tzw. białych certyfikatów. Podmioty, które skorzystają z 
systemu białych certyfikatów, uzyskają dodatkowe środki finansowe umożliwiające realizacje 
modernizacji, której efektem będzie obniżenie zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych. 
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7. MOŻLIWO ŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJ ĄCYCH  NADWY ŻEK I LOKALNYCH 
ZASOBÓW  PALIW I ENERGII, Z UWZGL ĘDNIENIEM SKOJARZONEGO 
WYTWARZANIA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ  ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA CIEPŁA ODPADOWEGO Z INSTALACJI 
PRZEMYSŁOWYCH 

Prawo Energetyczne wymaga wykazania w tym opracowaniu możliwości wykorzystania 
istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii z uwzględnieniem wytwarzania ciepła 
i energii elektrycznej w kogeneracji i w odnawialnych źródłach energii oraz zagospodarowanie 
ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.  
 

7.1. Możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw 
kopalnych 
Na terenie gminy Ropczyce występują złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Są one 

eksploatowane kilkoma odwiertami, między innymi w Brzezówce. Dla tych złóż decyzją 
GOSM/3641/C/93/94 utworzono obszar górniczy Brzezówka I, o powierzchni 3 268,62 m2. 
Kopalnia Ropy Naftowej jest eksploatowana przez Polskie Górnictwo Nafty i Gazu Oddział w 
Sanoku. 
Jeśli chodzi o pozostałe zasoby paliw kopalnych nie są znane nadwyżki energii możliwe do 
wykorzystania w sposób ekonomicznie i technicznie uzasadniony. 
 

7.2. Ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych 
 
Na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji na terenie gminy istnieje jeden zakład, który w 

sposób zorganizowany wykorzystuje ciepło odpadowe. Są to Zakłady Magnezytowe S.A. w 
Ropczycach. 

Ze względu na rodzaj technologii, obróbkę termiczną materiałów ogniotrwałych zasadowych i 
glinokrzemianowych, powstaje ciepło, które wykorzystywane jest do ogrzewania obiektów 
zakładu, a nadwyżki przekazywane do sieci miejskiej. W okresie letnim ciepło to jest 
wykorzystywane do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców Osiedla Św. 
Barbary. Ilość tego ciepła uzależniona jest od wielkości produkcji przemysłowej w Zakładach 
Magnezytowych. Rekuperatory do odzysku ciepła ze spalin mają moc 3 x 0,8 MW.  

7.3. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła 
 

Skojarzona gospodarka energetyczna (kogeneracja) to metoda równoczesnego pozyskiwania 
energii elektrycznej i ciepła w procesie energetycznym. Gospodarka skojarzona umożliwia o wiele 
bardziej efektywne wykorzystanie paliwa, oprócz energii elektrycznej zagospodarowywane jest 
również ciepło odpadowe z procesu, dzięki czemu całkowita jego sprawność może osiągnąć nawet 
95%. 

Polityka Unii Europejskiej jest skierowana na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,                      
a zwiększenie efektywności energetycznej poprzez promowanie skojarzonego wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła może stać się jednym z najważniejszych czynników decydujących o skuteczności 
tej polityki. W przypadku kogeneracji głównym problemem jest niskie zapotrzebowanie na ciepło 
latem ale rozwiązaniem może być kogeneracja czyli wykorzystanie ciepła to wytworzenia chłodu  
Na terenie gminy istnieje jeden duży zakład ,,Cukrownia Ropczyce’’, który stosuje skojarzoną 
gospodarkę energetyczną w okresie kampanii cukrowniczej. 
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7.4. Możliwość wykorzystania zasobów energii odnawialnej 
 

„Odnawialne źródło energii” (OZE) to według ustawy „Prawo energetyczne” (art. 3 pkt 
20): „ źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania 
słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną 
z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub 
oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”.  
 

Zasoby energii odnawialnej (rozpatrywane w skali globalnej) są nieograniczone, jednak koszty ich 
wykorzystania są wyższe od kosztów pozyskiwania i przetwarzania paliw kopalnych. Z tego też 
względu udział energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie jest niewielki. 

Do najważniejszych korzyści wynikających z wykorzystania odnawialnych źródeł energii zaliczyć 
można: 

- rozwój gospodarczy regionu, powstanie wyspecjalizowanych podmiotów gospodarczych,  
- powstanie dodatkowych miejsc pracy na poziomie lokalnym, 
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń, 
- promowanie regionu jako czystego ekologicznie, 
- wzrost bezpieczeństwa energetycznego w skali lokalnej. 

Energia słońca 

Słońce jest czystym źródłem energii a jej wykorzystanie coraz bardziej efektywne. 
Wielkością określającą promieniowanie jest natężenie czyli ilość energii padająca na jednostkę 
powierzchni ustawioną prostopadle do kierunku padania promieni słonecznych. W Polsce 
natężenie promieniowania waha się w granicach od 900 do 1200 kWh/m2/rok i zależy od stopnia 
zachmurzenia, położenia słońca nad horyzontem, a co za tym idzie od pory roku i pory dnia. 

Energię słońca można pozyskać przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i ogniw 
fotowoltaicznych. Podstawą działania kolektorów jest wykorzystanie zjawiska konwersji 
fototermicznej polegające na przetworzeniu energii promieniowania słonecznego na energię 
cieplną, a podstawą działania ogniw fotowoltaicznych jest zjawisko przetwarzania energii 
promieniowania optycznego w energię elektryczną. 

Podział Podkarpacia na rejony solarne pokazuje poniższa mapa, z której wynika, że Gmina 
Ropczyce należy do rejonu I o bardzo dobrych warunkach solarnych. 
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Rys.10. Podział Podkarpacia na rejony solarne. 

Źródło: Podkarpacka Agencja Energetyczna 
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Rys.11. Rozkład przestrzenny całkowitego nasłonecznienia rocznego na terenie Podkarpacia. 

Źródło: Podkarpacka Agencja Energetyczna 

 

Gmina Ropczyce położona jest w rejonie gdzie nasłonecznienie jest na poziomie 1060 
kWh/m2 co pozwala uzyskać z 1 m2 powierzchni kolektora około 500 kWh energii w roku. 
Najbardziej rozwiniętą i uzasadnioną technologią jest pozyskiwanie energii do podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej. Dla zapewnienia ciepłej wody użytkowej w budownictwie 
mieszkaniowym na 1 użytkownika potrzeba ok. 1 do 1,5 m2 powierzchni czynnej kolektora 
słonecznego. Przy wartości nasłonecznienia jakie jest w Gminie Ropczyce w okresie wiosny i lata 
zapotrzebowanie ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej może być pokryte w 80%, a w 
skali roku w 60%. Pozyskiwanie energii słonecznej polecane jest w systemie  
zdecentralizowanym, szczególnie dla obiektów o dużym zużyciu ciepłej wody takim jak obiekty 
sportowe, domy zbiorowego zamieszkania, hotele, pensjonaty. Celowa jest również budowa 
instalacji solarnych przy węzłach grupowych dwufunkcyjnych, szczególnie gdy pozwalają na to 
warunki techniczne takie jak, dostępność terenu lub dachów budynków, również wielorodzinnych. 
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Na terenie Gminy Ropczyce funkcjonuje kilka instalacji solarnych, zaplanowane są następne:   

- dla Krytej Pływalni przy ul. Konarskiego 6 - inwestycja Miasta Ropczyce, 
- dla  Osiedla Św. Barbary Węzeł Grupowy W 15  - inwestycja Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej w Ropczycach sp. z o.o., 
- dla Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie - inwestycja Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego.  

Opłacalność stosowania kolektorów słonecznych w produkcji ciepłej wody użytkowej, 
uzależniona jest od poziomu zapotrzebowania oraz wielkości cen energii pozyskiwanej ze źródeł 
konwencjonalnych. Całkowity koszt inwestycji dla typowej czteroosobowej rodziny, w zależności 
od rodzaju kolektorów słonecznych oraz producenta, to około 8-12 tys. PLN.  

Energia słońca może być również wykorzystana do produkcji energii elektrycznej przy 
pomocy ogniw fotowoltaicznych. Systemy fotowoltaiczne można podzielić na systemy 
podłączone do sieci elektroenergetycznej poprzez falowniki i systemy zasilające bezpośrednio 
urządzenia prądu stałego, z wykorzystaniem okresowego magazynowania energii w 
akumulatorach elektrochemicznych. Koszt budowy takiej instalacji to ok. 10zł do 15zł za 1 [W] 
mocy zainstalowanej. Według projektu ustawy OZE, będzie możliwość budowy instalacji 
fotowoltaicznej o mocy do 40 kW bez pozwolenia na budowę i z gwarancją sprzedaży energii 
elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. Powierzchnia dachu dla takiej instalacji to ok. 300 m2. 
Ustawa OZE jest w trakcie prac i nie wiadomo jaki będzie końcowy wynik ustaleń w niej 
zawartych. 

Na terenie miasta Ropczyce planowane są dwie instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 
przyłączeniowej 20 kW (przyłączenie do sieci nN PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów). 
Ponadto planowana jest budowa instalacji fotowoltaicznej przez Miasto Ropczyce na Krytej 
Pływalni przy ul. Konarskiego w Ropczycach. 

Biomasa  

Zasoby biomasy na terenie Gminy Ropczyce oszacowano wykorzystując opracowanie 
,,Zasoby Energii Biomasy na obszarze województwa Podkarpackiego. Potencjał teoretyczny i 
techniczny’’ autorzy Piotr Gradziuk i Janina Błażej opublikowany na stronie Podkarpackiej 
Agencji Energetycznej. 

Zasoby biomasy należy rozpatrywać w trzech grupach: drewno, słoma i siano oraz zasoby 
biomasy stałej pozyskiwanej z upraw energetycznych. 

Rynek drewna 

 Dominującym dostawcą drewna jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
(PGL LP), pozostałe to parki narodowe i lasy prywatne. Głównymi asortymentami jest drewno 
tartacznie i papierówka, na opał przeznacza się około 6,4 % grubizny oraz ponad połowę 
pozyskiwanej drobnicy. W ostatnich latach zainteresowanie wykorzystaniem drewna na cele 
energetyczne wzrasta szczególnie w gospodarstwach domowych z uwagi na wysokie ceny paliw 
tradycyjnych, a w branży drzewnej na konieczność zagospodarowania odpadów. 
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Według PGL Lasy Państwowe możliwości zwiększania pozyskania drewna są ograniczone i 
prognozuje się że w 2015 r. będzie ono wyższe w porównaniu do 2000 roku o zaledwie 8%. 
Niewłaściwe jest nadmierne usuwanie odpadów leśnych takich jak gałęzie, igliwie, kora. W 
długim okresie może to naruszyć stabilność lasów poprzez ubożenie gleby ze składników 
mineralnych co stało się w innych krajach.  

Energetyczne wykorzystanie drewna jest możliwe terenach o wysokiej lesistości. W Polsce 
wskaźnik ten wynosi 28,1 %, w Europie 32 %. W Polsce podejmowane są działania na rzecz 
zwiększenia do 30% w 2020 r. i 33% w 2050 roku poprzez zalesienia gruntów marginalnych dla 
rolnictwa. Krajowy program zwiększania lesistości’’ opracowany w Instytucie Badawczym 
Leśnictwa przewiduje zalesienie do 2020r. około 700 tys. ha gruntów, a w dalszej perspektywie 
łącznie 1500 tys. Jednak realizacja tego programu nie przyczyni się znacząco do wzrostu podaży 
drewna dla energetyki. Z ,,Polityki energetycznej dla Polski do 2025r.’’ przyjętej przez Radę 
Ministrów RP  w styczniu 2005r. wynika, że nadwyżki drewna mają być kierowane do przemysłu 
drzewnego oraz lokalnych społeczności. 

Lesistość w województwie podkarpackim wynosi 36%, a w  Gminie Ropczyce (wg 
ZBiSIP IBL). Lasami Państwowymi administruje Nadleśnictwo Strzyżów  (RDLP Krosno) i 
Nadleśnictwo Dębica (RDLP Kraków). 
 

Według szacunków autorów opracowania [12] pozyskanie drewna oraz potencjał 
teoretyczny i techniczny  drewna na cele energetyczne w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 
2006 przedstawiał się następująco: 
Pozyskanie drewna: 

- drewno średniowymiarowe 17 564 m3 
- drewno małowymiarowe 877 m3 
- pozostałości zrębowe 6982 m3 

Potencjał teoretyczny 16202 m3 i 56 707  GJ 
Potencjał techniczny 8101 m3 i 28 353 GJ 
 

Słoma i siano 

Nie ma prowadzonych statystyk w układzie gmin dlatego trudno oszacować możliwości 
wykorzystania słomy i siana do produkcji energii. 

Województwo podkarpackie ma niewielkie możliwości zagospodarowania słomy na cele 
energetyczne. Do najważniejszych czynników wpływających na produkcję słomy należy zaliczyć 
powierzchnię uprawy roślin, których produktem ubocznym jest słoma takich jak zboża, rzepak i 
rzepik.  

Przeciętne plony słomy w województwie podkarpackim w latach 1999-2006 kształtowały 
się na poziomie 2,8 t/ha. Zjawiskiem charakterystycznym dla rolnictwa są występujące fluktuacje 
w zbiorach słomy, a to z kolei jest barierą hamującą wykorzystywanie słomy poza rolnictwem. 
Konieczne wtedy jest gromadzenie zapasów na lata o niższych urodzajach, co wpływa na koszty. 

.  
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W minionych latach z powodu ograniczenia upraw wystąpił spadek produkcji słomy, pomimo 
tego wzrasta nadwyżka do energetycznego wykorzystania z uwagi na coraz niższe 
zapotrzebowanie wynikające ze spadku produkcji zwierzęcej. 

Tabela 37. Potencjał teoretyczny i techniczny słomy oraz siana do energetycznego wykorzystania 
w powiecie ropczycko-sędziszowskim w latach 1999-2009  

Produkcj
a słomy 
[tys. t] 

Zużycie 
słomy na 
ściółkę [tys. 

t] 

Potencjał do wykorzystania energetycznego 
 

słoma siano 
 

teoretyczny techniczny teoretyczny techniczny 
tys. t 

 
tys. GJ tys. t tys. GJ tys. t tys. GJ tys. t tys. GJ 

34,7 20,2 14,5 203,0 2,9 41,0 9,7 136,0 1,9 28,0 
 

Źródło: Podkarpacka Agencja Energetyczna 

W gminie Ropczyce potencjał siana do energetycznego wykorzystania jest niski na 
poziomie poniżej 10 tys. ton. Dominują gospodarstwa małe co ogranicza w zasadniczy sposób 
możliwości wykorzystania wielkogabarytowych pras do zbioru oraz utrudnia organizację 
sprawnego zbioru. Z tego powodu potencjał techniczny tak siana jak i słomy oszacowano w 
wysokości tylko 20 % potencjału teoretycznego. Potencjał energetyczny w GJ obliczono przy 
założeniu, że kaloryczność wynosi 14 GJ/t. 

Tabela 38. Liczba gospodarstw rolnych wg grup obszarowych użytków rolnych w Gminie 
Ropczyce 

Ogółem liczba gospodarstw 
prowadzących działalność 
rolniczą 

Grupy obszarowe użytków rolnych w ha 
1-5 5-10 10-15 >15 

w liczbach bezwzględnych 
1619 1239 160 25 23 

Źródło: GUS, Powszechny Spis Rolny 2010 r. 

Powierzchnia użytków rolnych wg Powszechnego Spisu Rolnego 2010 w Gminie Ropczyce 
wynosi 9836 ha.  

Biomasa pozyskana z uprawy roślin energetycznych 

Najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem jest wierzba krzewiasta. Może być uprawiana 
na łąkach i pastwiskach nieużytkowanych rolniczo szczególnie na gruntach o stosunkowo dużej 
wilgotności. Mogą być także uprawiane inne rośliny takie jak: ślazowiec, miskant czy 
topinambur. Ze względu na ukształtowanie terenu i rozdrobnienie gospodarstw zakłada się, że 
wykorzystanie gruntów na cele energetyczne może kształtować się na poziomie 10% powierzchni.  
 
Potencjał teoretyczny i techniczny biomasy stałej możliwej do pozyskania z roślin energetycznych 
uprawianych na łąkach trwałych i pastwiskach nieużytkowanych oraz odłogach i ugorach w 
powiecie ropczycko-sędziszowskim. 
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Tabela 39. Potencjał teoretyczny i techniczny biomasy z upraw roślin energetycznych w powiecie 
ropczycko-sędziszowskim 
Wyszczególnienie Potencjał Jedn.  
Łąki trwale nieużytkowane teoretyczny t 5 869 

GJ 99 774 
techniczny t 1 956 

GJ 33 258 
Pastwiska nieużytkowane teoretyczny t 1 683 

GJ 28 616 
techniczny t 561 

GJ 9 539 
Odłogi i ugory na gruntach 
rolnych 

teoretyczny t 9 792 
GJ 166 464 

techniczny t 3 264 
GJ 55 488 

Razem teoretyczny t 17 344 
GJ 294 853 

techniczny t 5 781 
GJ 98 284 

Źródło: Podkarpacka Agencja Energetyczna 
 

Do oszacowania tych potencjałów przyjęto następujące założenia: plon na łąkach 12 t/s.m., 
a na pozostałych użytkach 10 t s.m., wartość energetyczną ok. 17 GJ/t. 
Uprawą wierzby energetycznej zajmuje się  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ropczycach, 
które posiada plantację wierzby energetycznej o areale 17 ha, w Skrzyszowie i Kozodrzy na 
terenie gminy Ostrów. 

Przedsiębiorstwo podpisało z Elektrociepłownią Stalowa Wola umowę na odbiór pozyskanej z 
upraw biomasy podzielonej na wiązki i przygotowanej do transportu. Z 1 ha uprawy rocznie 
planuje się otrzymać do 25 ton mokrej biomasy, co daje około 10 ton suchej biomasy. (Informacje 
pozyskane ze strony www.pukropczyce.eu). 

Biogaz 

Biogaz to gaz pozyskiwany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów 
zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów. Potencjał teoretyczny i 
techniczny biogazu przedstawiono w oparciu o  opracowanie ,,Zasoby energii biogazu na obszarze 
województwa podkarpackiego. Potencjał teoretyczny i techniczny’’ autorstwa Piotra Gradziuka i 
Anny Grzybek opublikowanych na stronie Podkarpackiej Agencji Energetycznej. 

Biogaz z oczyszczalni ścieków 

Potencjał teoretyczny biogazu z oczyszczalni ścieków Gminy Ropczyce wyliczono przy 
następujących założeniach: 

- wykorzystane są wszystkie ścieki na terenie gminy, 
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- z 1000 m3 wpływających do oczyszczalni ścieków wyłącznie z sektora komunalnego można 
otrzymać 200m3 biogazu o zawartości metanu 60%, wartości opałowej 19,8-23,4 MJ/m3, co 
odpowiada 5,5-6,5 kWh/m3, do obliczeń przyjęto wartość opałowa równą 21 MJ/m3, 

- ilość pobranej wody oraz odprowadzonych ścieków jest taka sama i wynosi 40 m3 ścieków w 
gospodarstwach domowych na osobę na rok. 

Tabela 40. Potencjał teoretyczny  biogazu w gminie Ropczyce 
Rok Ludność [osób] Ilość biogazu [m3] Ilość energii [GJ] 
2012 26 741 213 928 4 492 
Źródło: Dane GUS i obliczenia własne na podstawie inf. zawartych w[13] 
 

Potencjał techniczny uzależniony jest od przepustowości oczyszczalni odniesionej do 
jednostki czasu - dam3/dobę. Ze względu na to, że ścieki wpływające na oczyszczalnię są 
zmieszane z wodami opadowymi, gruntowymi i ściekami przemysłowymi przyjęto, że z 1000 m3 
ścieków można uzyskać 80m3 biogazu. W obliczeniach należy uwzględnić również sprawność 
przemiany na użyteczne formy energii w dostępnych urządzeniach technicznych. 
Jeden metr sześcienny biogazu pozwala na wyprodukowanie 
• 2,1 kWh energii elektrycznej (przy założonej sprawności układu 33%) 
• 5,4 kWh energii cieplnej (przy założonej sprawności układu 85%) 
• w skojarzonym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła: 2,1 kWh energii elektrycznej i 2,9 
kWh ciepła. 
 
Tabela 41. Potencjał techniczny produkcji biogazu w oczyszczalniach ścieków w Gminie Ropczyce 
Wyszczególnienie Jedn  
Przepustowość oczyszczalni m3/dobę 2 277 
Średnia ilość biogazu m3/dobę 182 
Ilość energii w biogazie GJ/dobę 3,8 
Źródło: Dane GUS i obliczenia własne na podstawie inf. zawartych w[13] 
 

Tabela 42. Potencjał techniczny produkcji energii z biogazu w oczyszczalniach ścieków (na dobę) 
L.p. Wyszczególnienie Jedn  
1. Ilość energii w biogazie GJ/dobę 3,8 
2. Ilość energii elekt. kWh 382,2 
3. Ilość energii cieplnej kWh 982,8 
4. Ilość energii w skojarzeniu   
 - cieplnej kWh 382,2 
 - elektrycznej kWh 527,8 
Źródło: Dane GUS i obliczenia własne na podstawie inf. zawartych w[13] 
 

Biogaz z wysypisk odpadów 

Produktem rozpadu odpadów na wysypisku jest gaz wysypiskowy, którego głównym 
składnikiem jest metan, na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że jest go 45-65 % 
obj. Na terenie gminy Ropczyce nie ma czynnego wysypiska odpadów komunalnych. Przydatność 
wysypiska do energetycznego wykorzystania jest uzasadniona gdy minimalna ilość 
zgromadzonych odpadów wynosi 1-5 mln ton i minimalna powierzchnia wysypiska wynosi 12 ha 
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a potencjał techniczny powinny stanowić czynne składowiska na których deponowane jest ponad 
50 ton dziennie. 

Biogaz z produkcji rolniczej 

Zawartość metanu w biogazie rolniczym jest różna dla różnych rodzajów zastosowanych 
odchodów zwierzęcych. Można przyjąć, że wartość energetyczna biogazu z produkcji rolniczej 
wynosi 23,4 MJ/m3. Potencjał teoretyczny według danych Podkarpackiej Agencji Energetycznej 
w powiecie ropczycko-sędziszowskim oszacowano następująco: ilość biogazu rolniczego 
9 268 524m3 co daje ilość energii równą 216,8 TJ/rok, potencjał techniczny to 319 269 m3 
biogazu. 

Przy obliczaniu potencjału technicznego przyjęto założenie, że biogaz wytwarzany jest z 
odchodów pochodzących z ferm hodowlanych posiadających powyżej 100 szt bydła, 500 szt 
trzody chlewnej, 50 000 sztuk drobiu. 

Brak jest danych na temat potencjału teoretycznego i technicznego w Gminie Ropczyce. 

Biogaz ze ścieków przemysłowych 

Źródłem biogazu mogą być również ścieki przemysłowe z bioprzetwórstwa. Na terenie 
powiatu ropczycko-sędziszowskiego potencjał teoretyczny jest niewielki bo jest to ok. 21,5 
tys.m3, ilość biogazu 4300 m3, ilość energii 86 GJ/rok.  

1.1. Energia wody  

Możliwości wykorzystania energii wody na obszarze Gminy Ropczyce przedstawiono w 
oparciu o dane zawarte w Bazie Danych Odnawialnych Źródeł Energii Województwa 
Podkarpackiego a szczególnie w oparciu o opracowanie ,,Dane z analizy zasobów energii wody na 
obszarze województwa podkarpackiego, Autor: mgr inż. Jacek Sumera. 
 

 
Rys.12. Mapa dorzecza Wisły (za RZGW w Krakowie) obejmująca m.in. energetyczne rzeki województwa. 
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Przez Gminę Ropczyce przepływa rzeka Wielopolka, długości 53,7 km, która jest 

prawobrzeżnym dopływem rzeki Wisłoki. Odległość od ujścia do Wisły 48 [km], wysokość nad 
poziom morza 177,5 [m], wysokość Wielopolki względem ujścia Wisłoki do Wisły 24,0 [m], Q 
[m3/s] Wisłoki =30,0. 
Max zasób energii hydrogeneracji 5362,38 [MWh]/rok 
Użyteczna technicznie hydrogeneracja roczna 2681,19 [MWh]/rok 
Moc max generacji w kolejnych przekrojach rzeki 0,6121[MW] 
Moc średnia użyteczna hydrogeneracji 0,306 [MW] 
Wobec mocy średniej użytecznej na poziomie 0,306 MW rzeka Wielopolka jest zaliczana do rzek 
niskiego poziomu energetycznego, co przemawia za lokalizacją małych generacji o znaczeniu 
lokalnym. 

Dla oceny możliwości inwestycyjnych podane wyżej wielkości mają charakter 
orientacyjny, a rzeczywiste możliwości lokalizacji spiętrzeń zależą od lokalnych planów i 
zagospodarowania terenów z otoczenia rzeki, warunków geologicznych, opinii Zarządu 
Gospodarki Wodnej. 
Dokładna analiza potencjału energetycznego na rzece Wielopolce może wskazać miejsca, 
możliwości spiętrzeń o mocy użytecznej większej od 0,5 MW, a więc rokującym na lokalizację 
inwestycji hydrogeneracji. 
 

Według opracowania Podkarpackiej Agencji Energetycznej ,,Ocena stanu istniejącego oraz 
wyznaczenie kierunków i możliwości wykorzystania energii wody na obszarze woj. 
Podkarpackiego’’ podłączenie do sieci energetycznej inwestycji hydrogeneracji jest korzystne, 
możliwość lokalizacji łatwa. 
 
Poniżej przedstawiono planowane elektrownie wodne i inne inwestycje związane z energią wody 
(na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego). 
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Rys. 13. Informacje o energii wodnej i wiatrowej w województwie podkarpackim 

Źródło: Opracowanie Zarządu Województwa Podkarpackiego pt. „Program Ochrony Środowiska dla 
Województwa Podkarpackiego”. 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego obejmuje budowę 
zbiorników dużej i małej retencji, część z nich może być wykorzystana w celach energetycznych. 
Lokalizację tych zbiorników przedstawiono na poniższej mapie: 
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Rys. 14. Istniejące i planowane zbiorniki dużej i małej retencji. 
 
Źródło: Opracowanie Zarządu Województwa Podkarpackiego pt. „Program Ochrony Środowiska dla 
Województwa Podkarpackiego”. 
 
 
Obecnie na terenie Gminy Ropczyce nie ma żadnych zbiorników retencyjnych Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego przewiduje budowę  zbiornika 
dużej retencji o nazwie Ropczyce, o powierzchni 430 ha, pojemność 19 mln m3, oraz jednego 
zbiornika małej retencji. 

1.2. Energia wiatru 

Zasoby energetyczne wiatru w Gminie Ropczyce przedstawiono przy wykorzystaniu 
opracowania ,, Analiza Zasobów Energetycznych wiatru województwa Podkarpackiego autorstwa 
dr inż. Bartosza Solińskiego umieszczonego w Bazie Danych Odnawialnych Źródeł Energii 
Województwa Podkarpackiego. 

Energia wiatru charakteryzowana jest przez potencjał teoretyczny i potencjał techniczny. Potencjał 
teoretyczny energii wiatru może być określany przez gęstość mocy wiatru wyrażona w W/m2 lub 
potencjał energetyczny wiatru wyrażony w  kWh/m2/rok. Natomiast potencjał techniczny służy do 
uzyskania wskaźników określających energię dla różnych elektrowni wiatrowych o zbliżonych 
parametrach a przez to roczną produkcje energii przez elektrownię. Potencjał techniczny energii 
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wiatru wyraża się najczęściej w MWh. Oszacowania potencjału wiatru na terenie województwa 
podkarpackiego dokonano na podstawie pomiarów na trzech wysokościach 30, 50 i 70 m n.p.g. 

Najlepszym miejscem do lokowania elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Ropczyce są 
szczyty wzniesień i tereny otwarte ze wszystkich kierunków, a szczególnie z kierunku 
południowego, południowo-zachodniego i zachodniego, z których to wiatr wieje z największą 
prędkością i o największej liczbie godzin w roku. 

Czynnikiem istotnym przy wykorzystaniu energii wiatru jest tzw. klasa szorstkości terenu 
za pomocą, której opisuje się opór jaki napotyka wiatr przepływając przez dany obszar terenu 
powodując spadek jego prędkości. Jest to więc wielkość zależna od pokrycia terenu i przeszkód 
jakie znajdują się na tym terenie takim jak miasta, lasy, woda, pola uprawne. Podstawowe klasy 
szorstkości to 1 do 4, pomiędzy klasami podstawowymi są klasy pośrednie. Najbardziej korzystne 
warunki posiadają obszary o klasie 1 i 2 czyli lekko pofalowane tereny łąk i pól uprawnych z 
niskimi nielicznymi zabudowaniami. Miasta i tereny zabudowane to  klasa szorstkości terenu 
równa 4. 

Warunki wiatrowe na terenie województwa podkarpackiego zostały zbadane i zakwalifikowane do 
pięciu klas terenu pod względem zasobów energetycznych wiatru ( na wysokości 50 m). 

Kryterium to prędkość wiatru [m/s] i gęstość mocy wiatru [W/m2]. 

Wielkość zasobów energetycznych wiatru na terenie Gminy Ropczyce na podstawie 
średniej gęstości mocy wiatru (klasa wiatru) zakwalifikowano do klasy 3 i 4. Dominująca 
wielkość zasobów energetycznych wiatru to 3. Na takim terenie możliwa jest implementacja 
elektrowni wiatrowych, jednak pod warunkiem zastosowania wysokich wież, infrastruktury 
drogowej, dostępności do sieci energetycznych. Obszar powinien być otwarty o klasie szorstkości 
1-2. 

Trzecia klasa terenu o umiarkowanych warunkach wiatrowych to prędkość wiatru 5,5-6,5 m/s, 
gęstość mocy wiatru 200-300 W/m2, a czwarta to 6,5-7,5 m/s, gęstość mocy wiatru 300-500 W/m2 
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Rys.15. Zasoby energetyczne wiatru. 

Źródło: Podkarpacka Agencja Energetyczna 

 

Ciepło geotermalne 
 
Energia geotermalna to wewnętrzne, naturalne ciepło Ziemi nagromadzone w skałach oraz 

w wodach wypełniających szczeliny skalne. Ciepła woda przedostaje się przez skały na 
powierzchnię, pod postacią gorącej pary lub źródeł geotermalnych, które można wykorzystać 
przede wszystkim na potrzeby produkcji energii elektrycznej, energii cieplnej.  

 
Na obszarze województwa podkarpackiego w materiałach Podkarpackiej Agencji 

Energetycznej wytypowano ogółem 32 perspektywiczne strefy występowania wód geotermalnych. 
Zasięg stref określony został na podstawie danych otworowych, a w przypadku ich braku, w 
oparciu o ekstrapolację geologiczną w odniesieniu do oszacowanej minimalnej mocy technicznej. 
Do kategorii A, zaliczono strefy o minimalnej mocy technicznej powyżej 5 MW. Do kategorii B, 
zaliczono strefy o mocy technicznej w przedziale od 1 do 5 MW, a do kategorii C, strefy o 
oszacowanej minimalnej mocy technicznej poniżej 1 MW. Dodatkowo, utworzono klasę D, dla 
stref o zasobach nieustalonych, z uwagi na brak danych hydrogeotermalnych.  
Ropczyce zakwalifikowano do tej właśnie strefy. 
 

Dane dotyczące oszacowania mają charakter orientacyjny. Do oszacowania realnych 
wielkości zasobów eksploatacyjnych i możliwości budowy instalacji geotermalnych konieczne 
jest przeprowadzenie próbnych odwiertów i ekspertyz, które wymagają wysokich nakładów 
finansowych i dlatego Gmina Ropczyce w najbliższej perspektywie nie przewiduje na swoim 
terenie zastosowania  układów do wykorzystania ciepła geotermalnego. Opłacalne ekonomicznie 
wykorzystanie energii wód termalnych musi się opierać na szczegółowej analizie warunków 
geologicznych. 
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Rys.16. Mapa temperatur zasobów geotermalnych na głębokości 3000m wg prof. J. Sokołowskiego i innych 
(opracowanie prof. J. Zimny, mgr inż. M. Karch, mgr inż. K. Szczotka.) 

Inną formą pozyskania energii odnawialnej jest tzw. płytka geotermia  czyli instalowanie  
pomp ciepła. Instalacje takie wykorzystują energię wód podskórnych i ciepła ziemi i służą do 
wspomagania źródeł konwencjonalnych. Ciepło może być wykorzystane latem do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej, a zimą do ogrzewania przy średnich temperaturach zewnętrznych. W 
szczycie ciepło zapewniają źródła konwencjonalne. Urządzenia tego typu  mogą być stosowane 
zarówno w domach jednorodzinnych w terenach o rozproszonej zabudowie, w budynkach 
użyteczności publicznej. Rozwój tego systemu pozyskiwania energii hamują wysokie koszty 
inwestycyjne. 
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8. EMISJA ZANIECZYSZCZE Ń ODPROWADZANYCH DO POWIETRZA 
8.1. Stan środowiska naturalnego  

Do podstawowych czynników wpływających na stan czystości powietrza należy zaliczyć 
działalność człowieka (tzw. presja antropogeniczna) oraz w mniejszym stopniu różne procesy 
naturalne zachodzące w środowisku.  
Za zanieczyszczenia powietrza uważa się obecność w atmosferze substancji stałych, ciekłych i 
gazowych, obcych naturalnemu ich składowi lub substancji naturalnych występujących w 
ilościach nadmiernych, zagrażających zdrowiu człowieka, szkodliwych dla roślin i zwierząt i 
niekorzystnie oddziałujących na klimat oraz sposób wykorzystania określonych elementów 
środowiska.  
W ogólnej ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza dominują: dwutlenek siarki i tlenki 
azotu oraz pyły, bardzo groźne ze względu na zawartość metali ciężkich.  
Do antropogenicznych źródeł emisji zalicza się: energetyczne spalanie paliw, procesy 
technologiczne stosowane w zakładach przemysłowych, transport, paleniska domowe oraz 
produkcję rolną.  

W skali globalnej sektor energetyczny,  głównie energetyka zawodowa oraz ciepłownictwo 
w gospodarce komunalnej i przemyśle, stanowi najistotniejsze źródło oddziaływania na 
środowisko naturalne (imisję). Emisja zanieczyszczeń do środowiska będąca wynikiem 
wykorzystywania znacznych ilości paliw węglowych, powoduje jego przekształcenia i zaburzenia 
równowagi fizyko-chemicznej w postaci efektu cieplarnianego, „kwaśnych” opadów, zakwaszenia 
gleb. Podstawową przyczyną zmian klimatycznych jest dwutlenek węgla, za emisję którego 
odpowiedzialny jest głównie sektor energetyczny.  

 
O jakości powietrza na danym obszarze decyduje zawartość w nim różnorodnych 

substancji, których koncentracja jest wyższa od warunków naturalnych. Poziomy stężeń 
zanieczyszczeń w powietrzu wynikają bezpośrednio z wielkości emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery oraz warunków meteorologicznych. Istotny jest także wpływ zanieczyszczeń 
napływowych (transgranicznych) z obszarów sąsiednich, jak też atmosferycznych przemian 
fizykochemicznych. Procesy te mają wpływ zarówno na kształtowanie się tzw. tła zanieczyszczeń,  
które jest wynikiem ustalania się stanu równowagi dynamicznej w dalszej odległości od źródła 
emisji, jak również na zasięg występowania podwyższonych stężeń w rejonie bezpośredniego 
oddziaływania źródeł.  

Zanieczyszczenia emitowane z wysokich kominów przenoszone są na duże odległości i 
rozpraszane na znacznych obszarach,  powodując podwyższenie ogólnego poziomu tła w skali 
całego kraju. Mają one natomiast stosunkowo ograniczony wpływ na jakość powietrza w 
miastach,  gdzie większą rolę odgrywają małe, ale liczne obiekty zlokalizowane częstokroć w 
zamieszkanych rejonach miast, w bezpośrednim sąsiedztwie zwartej zabudowy mieszkaniowej. 
Źródła te emitują również specyficzne substancje podczas niepełnego spalania paliw w 
przestarzałych typach kotłów lub w paleniskach indywidualnych. 
Przestrzenny rozkład emisji zanieczyszczeń jest zróżnicowany i związany z rozmieszczeniem 
dużych zakładów oraz miast i ośrodków o funkcjach przemysłowych. 
 

8.2. Źródła zanieczyszczeń powietrza 

Główne źródła zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa podkarpackiego 
związane są z działalnością człowieka (emisja antropogeniczna) i obejmują: 

• emisję punktową, 
• emisję liniową, 
• emisję powierzchniową. 
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Emisja punktowa pochodzi ze zorganizowanych źródeł w wyniku energetycznego 

spalania paliw i przemysłowych procesów technologicznych. Emisja punktowa rozumiana jest 
jako emisja energetyczna i technologiczna  wynikająca z powszechności stosowania paliw stałych 
(węgiel, koks) w przedsiębiorstwach oraz emisja przemysłowa z terenów gmin sąsiednich.  Na 
terenie miasta i gminy Ropczyce istnieją duże emitory zanieczyszczeń do powietrza (instalacji 
technologicznych) tj.  Miejska Ciepłownia, Zakłady Magnezytowe w Ropczycach oraz Cukrownia 
Ropczyce.  

Emisja liniowa zwana inaczej komunikacyjną pochodzi głównie z transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i lotniczego. Emisja liniowa (komunikacyjna) szczególnie 
skoncentrowana jest wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych i charakteryzuje się dużą 
nierównomiernością w ciągu doby. W przypadku zanieczyszczeń pochodzących ze środków 
transportu, źródło emisji znajduje się nisko nad ziemią, co powoduje, że substancje emitowane z 
silników pojazdów oddziałują na stan czystości szczególnie w najbliższym otoczeniu dróg, a ich 
wpływ maleje wraz z odległością. Powolna, ale systematyczna tendencja wzrostu stężeń 
zanieczyszczeń komunikacyjnych generowana jest nie tylko wzrostem liczby pojazdów, ale 
również zmniejszaniem się płynności ruchu na skutek remontów i przebudowań dróg. Na terenie 
miasta i gminy Ropczyce emisja komunikacyjna szczególnie nasilona jest wzdłuż głównego  
szlaku komunikacyjnego tj.  obwodnicy Ropczyc, która zlokalizowana jest w ciągu drogi krajowej 
nr 4 Jędrzychowice – Korczowa. Droga krajowa nr 4 stanowi podstawowy element układu 
komunikacyjnego kraju umożliwiający połączenie zachodniej granicy państwa z Niemcami z 
południowo – wschodnią granicą państwa z Ukrainą. Droga ta jest częścią transeuropejskiej sieci 
transportowej TEN-T. Budowa przedmiotowej obwodnicy miała za zadanie likwidację  wąskiego 
gardła między Krakowem a Rzeszowem na drodze krajowej nr 4 w kierunku na zachód od 
Rzeszowa oraz poprawienie bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników poprzez 
wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta i oddzielenie go od ruchu lokalnego. 

Emisja powierzchniowa zwana inaczej niską emisją pochodzi z zanieczyszczeń 
komunalnych z palenisk domowych, gromadzenia i utylizacji ścieków i odpadów. Definicja 
„niskiej emisji” z urządzeń wytwarzania ciepła, tj. w kotłach i piecach, najczęściej dotyczy tych 
źródeł ciepła, z których spaliny są emitowane przez kominy niższe od 40 m.  
W rzeczywistości zanieczyszczenia emitowane są głównie emitorami o wysokości około 10 m, co 
powoduje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń po najbliższej okolicy i jest szczególnie 
odczuwalne w okresie zimowym. Emisja powierzchniowa (niska) wynika z powszechności 
stosowania paliw stałych, szczególnie węgla kamiennego o niskiej jakości, w domowych 
instalacjach grzewczych, w tym również spalania różnego rodzaju odpadów palnych, np. butelki 
oraz opakowania plastikowe. Spalanie śmieci powoduje uwalnianie do atmosfery trujących 
gazów, jest to proceder szczególnie szkodliwy dla lokalnej społeczności. Wzrost średniego 
stężenia zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powstałych w wyniku emisji powierzchniowej 
notuje się cyklicznie w okresie zimowym, jest to zjawisko normalne, związane z sezonem 
grzewczym (wzrasta głównie stężenia dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego). Wyniki badań 
monitoringowych wskazują, że emisja niska z palenisk domowych w mniejszych ośrodkach 
miejskich oraz wiejskich ma ogromny udział w ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
Jednak jej wpływ uwidacznia się w obszarach charakteryzujących się zwartą, gęstą zabudową. 
Największą grupę budynków na terenie gminy stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne i to 
one w głównej mierze odpowiadają za niską emisję. Zanieczyszczenia emitowane są emitorami o 
wysokości około 10m, co powoduje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń po najbliższej okolicy - 
zbyt niska wysokość emitorów w powiązaniu z częstą w okresie zimowym inwersją temperatury  
sprzyja kumulacji zanieczyszczeń. Indywidualne gospodarstwa domowe nie posiadają urządzeń 
ochrony powietrza, wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania. Wprowadzanie do 
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powietrza zanieczyszczeń z kotłowni lokalnych przez osoby fizyczne nie podlega żadnym 
ograniczeniom prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym. 
Podstawowym nośnikiem energii pierwotnej dla ogrzewania budynków i obiektów 
zlokalizowanych w mieście i gminie Ropczyce, nie będących podłączonymi do systemu 
ciepłowniczego lub gazowniczego, jest paliwo stałe, przede wszystkim węgiel kamienny, w tym 
również złej jakości, np. muły węglowe.  
Procesy spalania tych paliw w urządzeniach małej mocy, o niskiej sprawności średniorocznej, bez 
systemów oczyszczania spalin (piece ceramiczne, kotły i inne), są źródłem emisji substancji 
szkodliwych dla środowiska i człowieka, takich jak: CO, SO2, NOx, pyły, zanieczyszczenia 
organiczne, w tym kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) 
włącznie z benzo(α)pirenem oraz węglowodory alifatyczne, a także metale ciężkie. 
 

8.3. Emisja zanieczyszczeń w województwie podkarpackim 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), pod względem emisji 
zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł przemysłowych, województwo podkarpackie zajmuje 
corocznie jedno z ostatnich miejsc w kraju.  
W 2011 r. w Polsce zostało wyemitowanych do atmosfery 57,5 tys. Mg zanieczyszczeń pyłowych, 
z czego w województwie podkarpackim 1 954 Mg (3,3 % emisji krajowej pyłów) oraz 1 664,9 tys. 
Mg zanieczyszczeń gazowych bez CO2, z czego w województwie podkarpackim 20,5 tys. Mg (1,2 
% emisji krajowej gazów).  
Pod względem emisji zanieczyszczeń gazowych w 2011 r. województwo zajmowało 14 miejsce w 
kraju, przed województwem warmińsko-mazurskim i podlaskim oraz 13 miejsce, przed 
województwem podlaskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim, pod względem na emisji 
zanieczyszczeń pyłowych.  
Na rysunkach poniżej przedstawiono emisję zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) i pyłowych w 
Polsce w latach 2009-2011. 
 

 
Rys.17.Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) z zakładów szczególnie uciążliwych w Polsce w latach 2009-2011 
 
Źródło: WIOŚ w Rzeszowie „Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2011 roku” 

 
 

 



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ropczyce na lata 2014-2029                     | 70 

 

 
Rys. 18.Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w Polsce w latach 2009-2011 
 
Źródło: WIOŚ w Rzeszowie „Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2011 roku” 
 
 
Według danych GUS w 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowanych było 84 
zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza, które łącznie wyemitowały 22 451 Mg 
zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) oraz pyłowych do atmosfery. Na rysunku poniżej 
przedstawiono procentowy udział poszczególnych zanieczyszczeń wyemitowanych do atmosfery 
w województwie podkarpackim w 2011 r. 
 

 
Rys.19.Zanieczyszczenia wyemitowane do atmosfery (bez CO2) w województwie podkarpackim w 2011r. 
 
Źródło: WIOŚ w Rzeszowie „Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2011 roku” 
 

Podobnie jak w latach wcześniejszych, w 2011 r. najwięcej zanieczyszczeń gazowych 
wprowadzonych zostało do powietrza na terenie powiatu stalowowolskiego, mieleckiego oraz 
miasta Rzeszów, zaś zanieczyszczeń pyłowych w powiecie mieleckim, mieście Rzeszowie oraz 
powiecie stalowowolskim. Na rysunkach poniżej przedstawiono emisję zanieczyszczeń gazowych 
(bez CO2) i pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w powiatach województwa 
podkarpackiego w latach 2009-2011. 
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Rys. 20.Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) z zakładów szczególnie uciążliwych w powiatach województwa 
podkarpackiego w latach 2009-2011 

Źródło: WIOŚ w Rzeszowie „Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2011 roku” 
 
 
 
 

 
Rys.21.Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w powiatach województwa 

podkarpackiego w latach 2009-2011 
Źródło: WIOŚ w Rzeszowie „Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2011 roku” 
 

  
Na urządzeniach oczyszczających w województwie zatrzymanych i zneutralizowanych zostało 12 
655 Mg zanieczyszczeń gazowych oraz 362 301 Mg zanieczyszczeń pyłowych. Wśród 
zanieczyszczeń zatrzymanych na urządzeniach oczyszczających dominowały pyły (96,6%). Na 
rysunku poniżej przedstawiono udział poszczególnych zanieczyszczeń zatrzymanych i 
zneutralizowanych na urządzeniach oczyszczających w województwie podkarpackim w 2011 r. 
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Rys.22.Zanieczyszczenia zatrzymane i zneutralizowane na urządzeniach oczyszczających w województwie 

podkarpackim w 2011r. 
Źródło: WIOŚ w Rzeszowie „Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2011 roku” 
 
 

8.4. Wyniki klasyfikacji stref w województwie podkarpackim w kryterium ochrony 
zdrowia  

 
Zanieczyszczenia gazowe: 
 

- Dwutlenek siarki 
Z wyników pomiarów dwutlenku siarki, przeprowadzonych w 2012 r. w wojewódzkiej sieci 
monitoringu jakości powietrza wynika, że stężenia SO2 na obszarze województwa podkarpackiego 
utrzymywały się na niskim poziomie. Stężenia dwutlenku siarki zanotowane w sezonie 
grzewczym były znacznie wyższe niż w sezonie letnim. Najwyższe stężenia dwutlenku siarki w 
2012 r. zanotowano w lutym co było związane z bardzo dużymi spadkami temperatury powietrza, 
a tym samym wzrostem emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw na cele grzewcze. W strefie 
miasto Rzeszów stężenie średnioroczne dwutlenki siarki wyniosło 10,0 µg/m3.W strefie 
podkarpackiej stężenia średnioroczne SO2 kształtowały się na poziomie: w Jaśle 10,0 µg/m3, w 
Przemyślu 7,4 µg/m3. W oparciu o wyniki pomiarów SO2 ze stacji monitoringu powietrza 
dokonano klasyfikacji stref w województwie podkarpackim ze względu na zanieczyszczenie 
powietrza atmosferycznego dwutlenkiem siarki, w kryterium ochrony zdrowia. Strefy miasto 
Rzeszów i podkarpacka zakwalifikowane zostały do klasy A co oznacza, że na terenie 
województwa nie wystąpiło w 2012 r. zagrożenie przekroczenia dopuszczalnych stężeń 
ustalonych dla dwutlenku siarki w powietrzu.  
 

- Dwutlenek azotu  
W 2012 r. na obszarze województwa podkarpackiego badania zanieczyszczenia powietrza 
dwutlenkiem azotu w kryterium ochrony zdrowia prowadzone były w 4 punktach pomiarowych. 
W strefie miasto Rzeszów stężenie średnioroczne dwutlenki azotu wyniosło w 2012 r. 20,5 µg/m3 
i stanowiło 51 % normy. Dopuszczalne stężenie określone dla 1-godzinnych stężeń NO2, ustalone 
na poziomie 200 µg/m3 nie zostało przekroczone. Maksymalne stężenie jednogodzinne 
stwierdzone w Rzeszowie na stacji przy ul. Szopena wyniosło 110 µg/m3 (55 % normy). W strefie 
podkarpackiej średnioroczne stężenie dwutlenku azotu w Jaśle, zmierzone na stacji przy ul. 
Sikorskiego wyniosło 15,8 µg/m3 i stanowiło 39,5 % dopuszczalnej normy.  
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W oparciu o dostępne wyniki pomiarów dokonano klasyfikacji stref w województwie 
podkarpackim ze względu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego dwutlenkiem azotu w 
kryterium ochrony zdrowia za rok 2012. Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm na 
żadnej stacji monitoringu powietrza, zlokalizowanej na obszarze województwa, co dało podstawę 
do zakwalifikowania stref miasto Rzeszów i podkarpackiej do klasy A.  
 

- Tlenek węgla  
W ocenie jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2012 w zakresie tlenku węgla 
strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zaliczone zostały do klasy A ponieważ nie stwierdzono 
przekroczeń dopuszczalnych norm. Obliczone maksymalne 8-godzinne kroczące stężenia tlenku 
węgla na stacjach pomiarowych w województwie podkarpackim nie przekraczały dopuszczalnej 
normy w żadnej dobie pomiarowej. Maksymalne wartości ze średnich 8-godzinnych kroczących, 
obliczonych na podstawie pomiarów 1-godzinnych zanotowanych na stanowiskach pomiarowych 
wyniosły:  

1. w strefie miasto Rzeszów na stacji przy ul. Szopena – 2897,7 µg/m3 (28,9 % normy),  
2. w strefie podkarpackiej na stacji w Nisku przy ul. Szklarniowej – 3734,3 µg/m3 (37,3 % 

normy).  
 

- Benzen  
Pomiary stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego benzenem prowadzone były w 
2012 r. w województwie podkarpackim w 6 punktach pomiarowych. Stężenia średnioroczne 
benzenu w wyznaczonych punktach pomiarowych nie wykazały przekroczenia dopuszczalnej 
normy rocznej. Najwyższe stężenie średnioroczne benzenu na poziomie 2,5 µg/m3 (50% normy) 
zanotowano w Przemyślu. Na podstawie wyników badań dokonano klasyfikacji stref w 
województwie podkarpackim ze względu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 
benzenem w kryterium ochrony zdrowia. Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zaliczono do klasy 
A (dotrzymany roczny standard imisyjny dla benzenu).  
 
Wnioski: 
Wyniki oceny jakości powietrza wykazały, że zanieczyszczenia gazowe tj. dwutlenek siarki, 
dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen i ozon w kryterium ochrony zdrowia osiągały niskie 
wartości stężeń. Nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących dla tych substancji wartości 
odniesienia w powietrzu, zarówno ze względu na ochronę zdrowia, jak i ochronę roślin. Pozwoliło 
to na zakwalifikowanie stref z terenu województwa podkarpackiego, w tym miasta i gminy 
Ropczyce, pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami do klasy A. 
 
 
Zanieczyszczenia pyłowe  
 

- Pył zawieszony PM10 
Na podstawie wyników badań dokonano klasyfikacji stref w województwie podkarpackim ze 
względu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego pyłem PM10 w kryterium ochrony 
zdrowia. Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zaliczone zostały do klasy C (przekroczenie 
standardów imisyjnych określonych dla pyłu PM10). Klasyfikacja stref w zakresie PM10 za rok 
2012 przedstawiona została na rysunku poniżej. Analizując wyniki stężenia pyłu PM10 w strefie 
podkarpackiej w kontekście czasu, w którym wystąpiło narażenie ludzi na ponadnormatywne 
zanieczyszczenie powietrza pyłem stwierdzić można, że zjawisko takie utrzymywało się przez 11-
30 % roku. W rozbiciu na miesiące najbardziej niekorzystne warunki wystąpiły w lutym. Na 
rysunku poniżej przedstawiono zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 w strefie podkarpackiej 
w 2012 r. w kontekście wpływu na zdrowie człowieka.  
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Rys.23.Klasyfikacja stref w zakresie pyłu PM10 za rok 2012 – cel ochrona zdrowia 
 
Źródło: WIOŚ w Rzeszowie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim  - raport za rok 2012” 
 

- Pył zawieszony PM2.5  
W 2012 r. badania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym o średnicy ziaren poniżej 

2.5 µm prowadzone były w województwie podkarpackim na 6 stanowiskach pomiarowych. W 
ocenie rocznej uwzględniono wyniki z 5 stanowisk pomiarowych, na których uzyskano 75% 
kompletność serii.  Analizując wyniki stężenia pyłu PM2.5 w kontekście czasu, w którym 
wystąpiło narażenie ludzi na ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem stwierdzić 
można, że zjawisko takie utrzymywało się w strefie miasto Rzeszów przez 28 % roku, natomiast 
w strefie podkarpackiej od 19 % do 60 % roku. Na podstawie wyników badań dokonano 
klasyfikacji stref w województwie podkarpackim ze względu na zanieczyszczenie powietrza 
atmosferycznego pyłem PM2.5 w kryterium ochrony zdrowia. Strefy miasto Rzeszów i 
podkarpacka zaliczone zostały do klasy C (przekroczenie standardów imisyjnych określonych dla 
pyłu PM2.5). Klasyfikacja stref w zakresie PM2.5 przedstawiona została na rysunku poniżej.  
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Rys. 24.Klasyfikacja stref w zakresie pyłu PM2.5 za rok 2012 – cel ochrona zdrowia 
 
Źródło: WIOŚ w Rzeszowie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim  - raport za rok 2012” 
 

- Arsen  
Z badań prowadzonych w 2012 r. w wojewódzkiej sieci monitoringu jakości powietrza 

wynika, że stężenia arsenu na całym obszarze województwa podkarpackiego utrzymywały się na 
niskim poziomie. Najwyższe średnioroczne stężenie As wynoszące 2 ng/m3 (33 % poziomu 
docelowego) odnotowano w Jaśle. Po przeanalizowaniu wyników pomiarów ze stacji monitoringu 
powietrza dokonano klasyfikacji stref w województwie podkarpackim ze względu na 
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego arsenem w kryterium ochrony zdrowia. Strefy 
miasto Rzeszów i podkarpacka zakwalifikowane zostały do klasy A co oznacza, że na terenie 
województwa nie wystąpiło zagrożenie przekroczenia wartości docelowej, ustalonej dla arsenu w 
powietrzu.  
 

- Kadm  
Badania przeprowadzone w 2012 r. w wojewódzkiej sieci monitoringu jakości powietrza nie 

wykazały przekroczenia rocznego poziomu docelowego ustalonego dla kadmu. W punktach 
pomiarowych średnioroczne stężenia kadmu kształtowały się na poziomie 0,8-1,5 ng/m3 (16-30 % 
poziomu docelowego). W strefie podkarpackiej stężenia średniotygodniowe kadmu na stacjach 
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monitoringu powietrza zawierały się w przedziale 0,22-8,1 ng/m3. Podwyższone tygodniowe 
stężenia kadmu notowane były szczególnie w lutym i w marcu. Po przeanalizowaniu wyników 
pomiarów ze stacji monitoringu powietrza dokonano klasyfikacji stref w województwie 
podkarpackim ze względu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego kadmem, w kryterium 
ochrony zdrowia. Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zakwalifikowane zostały do klasy A co 
oznacza, że na terenie województwa nie wystąpiło zagrożenie przekroczenia wartości docelowej, 
ustalonej dla kadmu w powietrzu.  
 

- Nikiel  
Z badań prowadzonych w wojewódzkiej sieci monitoringu jakości powietrza wynika, że 

stężenia niklu nie przekroczyły w 2012 r. na obszarze województwa podkarpackiego wartości 
docelowej. W punktach pomiarowych średnioroczne stężenia niklu kształtowały się na niskim 
poziomie 1,5-2,2 ng/m3 (7,5-11 % poziomu docelowego). Najwyższe średnioroczne stężenie niklu 
wynoszące 2,2 ng/m3 odnotowano w Przemyślu. Po przeanalizowaniu wyników pomiarów ze 
stacji monitoringu powietrza dokonano klasyfikacji stref w województwie podkarpackim ze 
względu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego niklem, w kryterium ochrony zdrowia. 
Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zakwalifikowane zostały do klasy A co oznacza, że na 
terenie województwa nie wystąpiło zagrożenie przekroczenia wartości docelowej, ustalonej dla 
niklu w powietrzu.  
 

- Ołów  
Badania prowadzone w ramach wojewódzkiej sieci monitoringu jakości powietrza nie 

wykazały przekroczenia poziomu dopuszczalnego ołowiu na obszarze województwa 
podkarpackiego w 2012 r. W punktach pomiarowych średnioroczne stężenia ołowiu kształtowały 
się w przedziale 0,02-0,04 µg/m3 (4-8 % poziomu dopuszczalnego). Najwyższe średnioroczne 
stężenie Pb odnotowano w Jaśle. Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zakwalifikowane zostały 
do klasy A co oznacza, że na terenie województwa nie wystąpiło zagrożenie przekroczenia 
wartości dopuszczalnej, ustalonej dla ołowiu w powietrzu.  
 

- Benzo(a)piren  
Badania benzo(a)pirenu prowadzone w wojewódzkiej sieci monitoringu jakości powietrza w 

2012 r. wykazały przekroczenie wartości docelowej we wszystkich punktach pomiarowych. 
Najwyższe średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu wynoszące 6,3 ng/m3 (630% poziomu 
odniesienia) odnotowano w Przemyślu. W pozostałych punktach pomiarowych średnioroczne 
stężenia benzo(a)pirenu zawierały się w przedziale 3,3-6 ng/m3 (330-600% wartości docelowej). 
Po przeanalizowaniu wyników pomiarów ze stacji monitoringu powietrza dokonano klasyfikacji 
stref w województwie podkarpackim ze względu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 
benzo(a)pirenem, w kryterium ochrony zdrowia. Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka 
zakwalifikowane zostały do klasy C co oznacza, że na terenie województwa wystąpiło 
przekroczenie wartości docelowej, ustalonej dla B(a)P  w powietrzu. Klasyfikacja stref 
przedstawiona została na rysunku poniżej. 
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Rys. 25.Klasyfikacja stref w zakresie benzo(a)pirenu za rok 2012 – cel ochrona zdrowia 
Źródło: WIOŚ w Rzeszowie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim  - raport za rok 2012” 
 
Wnioski: 
Wyniki oceny jakości powietrza wykazały, że: 

1.  od kilku lat w regionie utrzymuje się duże zanieczyszczenie powietrza pyłem 
zawieszonym PM10 mierzonym w kryterium ochrony zdrowia. Strefy miasto Rzeszów 
i podkarpacka, w tym miasto i gmina Ropczyce, zaliczone zostały do klasy C. 

2.  przeprowadzone badania wykazały ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza 
pyłem zawieszonym PM2.5. Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka , w tym miasto i 
gminę Ropczyce, zaliczone zostały do klasy C. 

3.  dla metali w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości odniesienia zostały 
dotrzymane na obszarze całego województwa. Pozwoliło to na zakwalifikowanie stref, 
w tym miasta i gminy Ropczyce, pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi 
substancjami do klasy A. 

4.  Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 przekroczyły 
wartość docelową we wszystkich punktach pomiarowych, co było podstawą dla 
zaliczenia stref miasto Rzeszów i podkarpackiej ,w tym miasta i gminy Ropczyce, do 
klasy C. 
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9. WSPÓŁPRACA GMINY Z SĄSIADUJĄCYMI GMINAMI 

Zgodnie z art.19 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne,  
w sprawie określenia zakresu współpracy z innymi gminami – zwrócono się do wszystkich 
ościennych gmin z prośbą o informację jak poniżej: 

- czy budowa, rozbudowa lub modernizacja infrastruktury związanej z zaopatrzeniem  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Miasta i Gminy Ropczyce 
może bezpośrednio wpłynąć na gminy ościenne;  

- czy znane są elementy infrastruktury związane z zaopatrzeniem w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe, których rozbudowa wymaga uzgodnień z Miastem i 
Gminą Ropczyce; 

- czy prowadzona jest wymiana informacji między gminami ościennymi o planowanych 
przedsięwzięciach rozbudowy infrastruktury zaopatrzenia w media energetyczne; 

- czy podejmowana jest współpraca pomiędzy gminami sąsiednimi mająca na celu 
lokalne wykorzystanie istniejących nadwyżek paliw (np. biomasy) i energii;  

- czy podejmowane są działania pomiędzy gminami ościennymi mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu lokalnym; 

- czy gmina posiada „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe ” lub czy czynione są zamierzenia w tym kierunku. 

Gmina Ropczyce sąsiaduje z pięcioma gminami, tj.: gminą Brzostek, gminą Dębica, gminą 
Ostrów, gminą Sędziszów Małopolski oraz gminą Wielopole Skrzyńskie i do tych gmin 
skierowane zostały zapytania. Odpowiedzi udzieliły następujące gminy: gmina Dębica, gmina 
Ostrów, gmina Sędziszów Małopolski i gmina Wielopole Skrzyńskie. Gnina Brzostek odpowiedzi 
nie udzieliła. Na podstawie tej korespondencji oceniono możliwości współpracy samorządów 
lokalnych w zakresie systemów energetycznych. 

System ciepłowniczy  

W zakresie zaopatrzenia w ciepło nie występuje konieczność współpracy z gminami sąsiednimi, 
ponieważ system ciepłowniczy funkcjonuje tylko w centrum miasta Ropczyce. Nie przewiduje się 
również wykorzystania na terenie Gminy Ropczyce, systemów ciepłowniczych gmin sąsiednich. 

System elektroenergetyczny 

Gmina Ropczyce i gminy sąsiednie mają powiązania sieciowe systemu elektroenergetycznego, ale 
system ten jest zarządzany przez właściwy terytorialnie rejon energetyczny. Inwestycje z zakresu 
modernizacji i rozbudowy są w Planach Rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego i realizowane 
są bez konieczności współpracy pomiędzy gminami. 

Zaopatrzenie w paliwa gazowe 

Inwestycje z zakresu modernizacji i rozbudowy sieci gazowej są realizowane są przez 
dystrybutora gazu i nie wymagają uzgodnień pomiędzy gminami. 
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Współpraca pomiędzy Gminą Ropczyce a gminami sąsiednimi może być prowadzona w zakresie: 

- wykorzystania źródeł odnawialnych, 
- propagowania informacji w tym zakresie, 
- czynienia wspólnych starań o pozyskanie funduszy na inwestycje ekologiczne, 

 

Pisma otrzymane od gmin ościennych odnośnie współpracy między gminami w zakresie 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zamieszczono w załącznikach. 
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10. PODSUMOWANIE 
 

1) Na podstawie analizy stanu istniejącego zapotrzebowanie energetyczne Gminy 
Ropczyce charakteryzują następujące parametry:  
- całkowite zapotrzebowanie mocy wszystkich nośników 129,3 MW, 
- całkowite roczne zużycie energii w postaci wszystkich nośników 1333,0TJ/rok, 
- zapotrzebowanie mocy cieplnej na ogrzewanie mieszkań, przygotowanie wody 

użytkowej 39,1 MW. 
 

2) Prognoza zapotrzebowania na nośniki energetyczne w związku z przewidywanym 
rozwojem mieszkalnictwa i podmiotów gospodarczych w Gminie Ropczyce wynika z 
zapotrzebowania istniejących i planowanych do opracowania miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. Prognozę sporządzono przyjmując, że przyrost 
nowych budynków będzie większy o 20% od istniejącego rocznego przyrostu oraz 
spadek zapotrzebowania w wyniku termomodernizacji będzie na poziomie 15 % do 
2029r. 
Potrzeby energetyczne oszacowano następująco: 
- całkowite zapotrzebowanie mocy wszystkich nośników 132,6 MW, 
- całkowite roczne zużycie energii w postaci wszystkich nośników 1273,7TJ/rok, 
- zapotrzebowanie mocy cieplnej na ogrzewanie mieszkań, przygotowanie wody 

użytkowej 33,0 MW. 

Zapotrzebowanie nośników energii dla terenów wyznaczonych i planowanych do 
opracowania przestrzennych planach zagospodarowania oszacowano je na poziomie:  

- zapotrzebowanie mocy grzewczej 4 MW 
- zapotrzebowanie ciepła 28 TJ/rok 
- zapotrzebowanie mocy energii elektrycznej 16,5 MW 
- zapotrzebowanie energii elektrycznej 21,0 GWh/rok 

Wydaje się jednak, że całkowita zabudowa tych terenów  wybiega poza horyzont 
czasowy niniejszego opracowania. 

Prognozy zapotrzebowania na energię i nośniki energii obarczone są dużą 
niepewnością ze względu na trudny do określenia poziom cen energii, które mogą 
wpłynąć na wielkość zużycia energii jak i proporcje pomiędzy poszczególnymi 
nośnikami. 

3) Paliwem w miejskiej ciepłowni jak również w elektrociepłowni przemysłowej 
Cukrowni Ropczyce jest węgiel kamienny. W instalacjach domowych przeważa 
również węgiel kamienny. Gazem ogrzewane są 1273 mieszkania, co przy liczbie 
mieszkań 7317 stanowi 17,4 %. W budynkach użyteczności publicznej oraz usługach, 
które są poza zasięgiem sieci ciepłowniczej paliwem jest gaz ziemny. Wraz z 
wzrostem standardu mieszkań należy przewidywać stopniowe przechodzenie z 
ogrzewania węglem na ogrzewanie gazem sieciowym. 
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Planowane jest również częściowe zastąpienie paliwa węglowego gazem  w miejskiej 
ciepłowni przy ul. Przemysłowej z wykorzystaniem kogeneracji. Ilość ciepła 
wytworzonego w kogeneracji stanowiłaby ok. 40% produkcji ciepła w ciepłowni. 
 

4) Dostawcą ciepła do scentralizowanego system grzewczego na terenie miejskim Gminy 
Ropczyce jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ropczycach, 
eksploatujące Ciepłownię przy ul. Przemysłowej, sieci ciepłownicze, węzły i instalacje 
zewnętrze odbiorcze (rozdział 3). 
 

W zakresie wytwarzania ciepła Spółka planuje budowę kotłowni gazowej, układu 
kogeneracyjnego  i instalacji solarnej przy ul. Armii Krajowej w Ropczycach oraz 
zainstalowanie kotła węglowego WR-7 i  układu kogeneracyjnego gazowego w 
ciepłowni przy ul. Przemysłowej.  

 
W zakresie dystrybucji energii cieplnej planuje się podłączenie do sieci miejskiej 
zabudowy wielorodzinnej osiedla mieszkaniowego przy ul. Mehoffera 10 oraz obszaru 
mieszkaniowo-usługowego  położonego pomiędzy ulicą Przemysłową od północy i ul. 
Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego od południa, wzdłuż. ul. Ks. Stanisława 
Skorodeckiego. Zapotrzebowanie ciepła tych obiektów szacuje się na 2,7 MW. 
Zaplanowanie jest również podłączenie do sieci miejskiej obszaru inwestycyjnego 
przy ul. Przemysłowej, zapotrzebowanie energii cieplnej dla tych obiektów jest trudne 
do oszacowania bo uzależnione od rodzaju produkcji i usług. 
 
Właściwym jest podłączanie innych obiektów do sieci ciepłowniczej jeżeli pozwalają 
na to warunki techniczne i gdy jest to uzasadnione ekonomicznie, a podyktowane 
odległością obiektów od tras przebiegu rurociągów ciepłowniczych.   
 

5) Prowadzone na terenie miasta i gminy Ropczyce pomiary zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego w zakresie pyłu zawieszonego PM 10, PM 2.5  metali ciężkich 
benzopirenu, dwutlenku siarki nie wykazały przekroczenia. Jednak zwiększone 
zanieczyszczenie powietrza w sezonie grzewczym powodują paleniska przydomowe, 
podwyższając stężenie pyłu zawieszonego oraz dwutlenku siarki. Poprawę można 
uzyskać poprzez zastąpienie węgla gazem w gospodarstwach domowych oraz w 
ciepłowni miejskiej jak również szersze zastosowanie źródeł odnawialnych 
szczególnie wykorzystanie energii słonecznej. Po zastosowaniu kogeneracji gazowej 
w ciepłowni miejskiej, emisja pyłu zmniejszy się o ok. 26 ton/rok, a dwutlenku siarki 
o ok. 24 tony/rok, dwutlenku węgla o ok. 2300 ton/rok. 

 
6) Skala zgazyfikowania Gminy Ropczyce wynosi 100 %. Operatorem gazociągów 
średniego i niskiego ciśnienia na terenie gminy Ropczyce jest Karpacka Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie Rejon 
Dystrybucji Gazu w Sędziszowie Młp. Ponadto przez Gminę Ropczyce przebiegają 
główne sieci gazowe wysokoprężne (DN 700 i DN 400)  zasilające Polskę w gaz 



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ropczyce na lata 2014-2029                     | 82 

 

ziemny, w tym importowany z Rosji i Ukrainy. Właścicielem i operatorem 
gazociągów wysokiego ciśnienia jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System 
S.A. Zapotrzebowanie gazu sieciowego w roku 2029 oszacowano na 2 436 tys. m3. 
 

7) Zaopatrzenie terenu Gminy Ropczyce w energię elektryczną odbywa się z krajowego 
systemu elektroenergetycznego. Dostawcą są Polskie Sieci Elektroenergetyczne – 
Wschód S.A ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom. Na obszarze Gminy  nie ma  linii i 
stacji elektroenergetycznych o napięciu 220 kV i wyższym. Funkcjonują natomiast 
linie wysokiego napięcia 110 kV: Sędziszów Małopolski-Ropczyce i Ropczyce-
Latoszyn, które są na majątku i w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział 
Rzeszów jako operatora systemu dystrybucyjnego, który planuje szereg inwestycji 
takich jak budowa nowych stacji transformatorowych, przebudowa istniejących, 
budowa i przebudowa linii kablowych i napowietrznych.  
Zużycie energii elektrycznej w Gminie Ropczyce oszacowano na 59 428 MWh. Po 
uwzględnieniu planów rozwojowych, jak również wzrostu efektywności energetycznej  
prognozuje się że zużycie  w roku 2029  kształtować się będzie na poziomie ok. 
69 531 MWh. 
 

8) Zgodnie z strategią  państwa i województwa podkarpackiego jednym z kierunków 
działania w zakresie polityki energetycznej jest budowa i rozbudowa infrastruktury 
związanej z energią odnawialną z wykorzystaniem energii słonecznej, biomasy, 
energii wody, energii wiatru, energii geotermalnej. 
 
Energia słońca: 
Najpopularniejszą formą wykorzystania źródeł odnawialnych jest energia słoneczna 
pozyskana z kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych. Natężenie 
nasłonecznienia na terenie Gminy Ropczyce pozwala na uzyskanie z 1 m2 powierzchni 
kolektora około 500 kWh energii w roku przy właściwym usytuowaniu kolektorów 
względem stron świata. Z tego względu właściwym jest rozwój infrastruktury 
związanej z energią słońca. Pozytywnie na ten rozwój wpłyną dopłaty do 
mikroinstalacji OZE w ramach programu Prosument w latach 2014-2020, który jest 
prowadzony przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 
przeznaczony dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. 
 
Inwestycję z wykorzystaniem energii słońca planuje Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Ropczycach zamierzając wybudować instalację składającą się z 83 
kolektorów słonecznych przy ul. Armii Krajowej 1b w Ropczycach. 
 
Biomasa: Uprawą wierzby energetycznej zajmuje się  Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w Ropczycach, które posiada plantację wierzby energetycznej o areale 
17 ha, w Skrzyszowie i Kozodrzy na terenie gminy Ostrów.  
Energia wody: Przez Gminę Ropczyce przepływa rzeka Wielopolka, długości 53,7 
km, która jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Wisłoki. Wobec mocy średniej 
użytecznej na poziomie 0,306 MW rzeka Wielopolka jest zaliczana do rzek niskiego 
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poziomu energetycznego, co przemawia za lokalizacją małych generacji o znaczeniu 
lokalnym. Dokładna analiza potencjału energetycznego na rzece Wielopolce może 
wskazać miejsca, możliwości spiętrzeń o mocy użytecznej większej od 0,5 MW,            
a więc rokującym na lokalizację inwestycji hydrogeneracji. 
 
Energia wiatru: Wielkość zasobów energetycznych wiatru na terenie Gminy Ropczyce 
na podstawie średniej gęstości mocy wiatru (klasa wiatru) zakwalifikowano do klasy 3 
i 4. Dominująca wielkość zasobów energetycznych wiatru to 3. Na takim terenie 
możliwa jest implementacja elektrowni wiatrowych, jednak pod warunkiem 
zastosowania wysokich wież, infrastruktury drogowej, dostępności do sieci 
energetycznych. Obszar powinien być otwarty o klasie szorstkości 1-2. 
 
Energia geotermalna: Na obszarze województwa podkarpackiego wytypowano  
perspektywiczne strefy występowania wód geotermalnych. Zasięg stref określony 
został na podstawie danych otworowych, a w przypadku ich braku, w oparciu o 
ekstrapolację geologiczną w odniesieniu do oszacowanej minimalnej mocy 
technicznej. W zależności od mocy technicznej utworzono kategorie od A,B.C,D. 
Ropczyce zakwalifikowane są do kategorii D czyli strefy o zasobach nieustalonych, z 
uwagi na brak danych hydrogeotermalnych. Opłacalne ekonomicznie wykorzystanie 
energii wód termalnych musi się opierać na szczegółowej analizie warunków 
geologicznych po przeprowadzonych próbnych odwiertach, które wymagają dużych 
nakładów finansowych. W niektórych rejonach Gminy Ropczyce, gdzie występują 
wody podskórne może być brana pod uwagę tzw. płytka geotermia czyli instalowanie 
pomp ciepła. 
 

9) Kierunki działań w zakresie gospodarowania energią na obszarze Gminy Ropczyce są 
zgodne z polityką energetyczną Państwa, skierowane są na poprawę efektywności 
energetycznej, podwyższenie bezpieczeństwa energetycznego Gminy.  
 

10) W celu osiągnięcia zakładanych wskaźników poprawy efektywności energetycznej w 
zakresie zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię elektryczną przyjmuje się realizację 
następujących działań: 

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez kontynuowanie 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych, 

- wspieranie inwestycji w układach skojarzonych z lokalnym wytwarzaniem 
energii elektrycznej szczególnie w źródłach ciepła zasilających sieć miejską, 

- racjonalizacja użytkowania ciepła oraz energii elektrycznej i gazu poprzez 
popularyzowanie wśród mieszkańców działań mających na celu ograniczenie 
zużycia energii w budynkach mieszkalnych, 

- stosowanie monitoringu zużycia energii, paliw i wody w budynkach 
użyteczności publicznej.  

- promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii, kolektorów 
słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła z zastosowaniem 
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wymienników gruntowych, popularyzacja tego typu urządzeń wśród 
właścicieli budynków jednorodzinnych oraz podmiotów gospodarczych. 
 

11) Dostępność energii elektrycznej jest powszechna, natomiast dostępność gazu w gminie 
Ropczyce jest zapewniona  poprzez rozbudowę infrastruktury przez przedsiębiorstwa 
gazownicze. Jak wynika z informacji uzyskanych od Karpackiej Spółki Gazownictwa 
sp. z o.o. w Tarnowie skala zgazyfikowania Gminy Ropczyce wynosi 100 %. Sieć 
zaopatrzenia w węgiel, gaz płynny i olej opałowy działa w oparciu o zasadę 
konkurencji i jest dobrze zorganizowana. Podaż tych paliw zabezpieczy popyt. Poza 
dostępnością ważnym czynnikiem, który kształtował będzie popyt są ceny paliw, które 
już obecnie zbliżone są do cen europejskich. Na cenę energii elektrycznej wpłynie 
konieczność zakupu praw do emisji przez elektrownie polskie. 
 

12) Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych wskazują na to, że niniejsze założenia 
będą realizowane, dlatego też zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne obecnie nie ma 
potrzeby sporządzania ,,Projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe’’. 

 
 

13) Zgodnie z Art. 19 Ustawy Prawo energetyczne niniejszy ,, Projekt założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe’’ stanowi podstawę dla 
Burmistrza Gminy Ropczyce do przeprowadzenia procesu legislacyjnego. 
 

14) Uchwalone przez Radę Miasta ,,Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ropczyce na lata 2014 - 2029’’ obowiązują 
przez okres 15 lat od momentu ich uchwalenia i wymagają aktualizacji co najmniej raz 
na 3 lata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ropczyce na lata 2014-2029                     | 85 

 

11. WYKAZ MATERIAŁÓW WYKORZYSTANYCH W OPRACOWANIU 
1. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego;  
2. Lokalny program rewitalizacji miasta Ropczyce 2007-2013; 
3. Plan rozwoju lokalnego Gminy Ropczyce 2005-2013; 
4. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020; 
5. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne;  
6. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów;  
7. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009r.;  
8. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, Agencja Rynku Energii S.A.; 
9. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, Powszechnego Spisu 

Rolnego 2010 oraz inne informacje dostępne na stronie www.stat.gov.pl; 
10. Opracowanie Zarządu Województwa Podkarpackiego pt. „Program Ochrony Środowiska 

dla Województwa Podkarpackiego”. 
11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012r. w 

sprawie efektywności energetycznej; 

12. Raport ,,2050.pl - podróż do niskoemisyjnej przyszłości’’ opracowany w czerwcu 2013r. 
przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz Instytut Badań Strukturalnych. 

13. Opracowanie ,,Zasoby Energii Biomasy na obszarze województwa Podkarpackiego. 
Potencjał teoretyczny i techniczny’’ autorzy Piotr Gradziuk i Janina Błażej;  

14. Opracowanie ,,Zasoby energii biogazu na obszarze województwa podkarpackiego. 
Potencjał teoretyczny i techniczny’’ autorzy Piotr Gradziuk i Anna Grzybek; 

15. Opracowanie WIOŚ w Rzeszowie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie 
podkarpackim  - raport za rok 2012” 

16. Opracowanie ,,Dane z analizy zasobów energii wody na obszarze województwa 
podkarpackiego, autor: mgr inż. Jacek Sumera. 

17. Opracowanie ,, Analiza Zasobów Energetycznych wiatru województwa Podkarpackiego 
autor: dr inż. Bartosz Soliński 

18. Mapa temperatur zasobów geotermalnych Polski na głębokości 3000 m wg prof. J. 
Sokołowskiego (1987-2008r.) Opracowanie prof. J. Zimny, mgr inż. M. Karch, mg inż. K. 
Szczotka 

19. Informacje od Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład 
Gazowniczy w Rzeszowie;  

20. Informacje od PGE Dystrybucja S.S. Oddział Rzeszów;  
21. Informacje od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o.  
22. Informacje od Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach 
23. Informacje od Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cukrownik’’ w Ropczycach; 
24. Informacje od firm funkcjonujących na terenie Gminy Ropczyce; 
25. Pisma od gmin ościennych.  
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