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1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy dokument, zwany dalej Projektem załoŜeń… stanowi projekt
załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla miasta Leszna wykonany zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn. 10
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 89,
poz. 625 z późn. zm.).
Niniejsza praca została wykonana w ramach umowy nr U-2009-09/01
z dn. 16.09.2009r. na zlecenie:
Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno
Zgodnie z art. 19 Ustawy Prawo energetyczne niniejszy Projekt załoŜeń
zawiera:
−
−
−

−

2.

ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
przedsięwzięcia racjonalizujące uŜytkowanie ciepła, energii elektrycznej
i paliw gazowych,
moŜliwości wykorzystania istniejących nadwyŜek i lokalnych zasobów
paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła
wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej
i ciepła uŜytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania
ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
zakres współpracy z innymi gminami.

SYNTEZA POLITYKI ENERGETYCZNEJ KRAJU

2.1. ZałoŜenia polityki energetycznej Polski
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne zobowiązała Ministra
Gospodarki i Pracy do przygotowania dokumentu „Polityka energetyczna
państwa”, w którym przedstawiono długoterminową prognozę rozwoju
gospodarki paliwami i energią oraz długofalowy program działania państwa
w celu realizacji wniosków wynikających z prognozy, sformułowany na
podstawie oceny bezpieczeństwa energetycznego państwa. Długoterminową
prognozę
energetyczną
wyznaczono
w
oparciu
o
scenariusze
makroekonomicznego rozwoju kraju. Scenariusze róŜnią się m.in.
prognozowaną dynamiką zmian zjawisk makroekonomicznych, która będzie
miała bezpośrednie przełoŜenia na warunki rozwoju poszczególnych gmin.
W trakcie opracowywania projektu załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliw gazowych wykorzystano projekcje wskaźników
zuŜycia poszczególnych rodzajów energii w przełoŜeniu na warunki lokalne,
uwzględniając charakter gminy i strukturę paliwową na jej terenie.
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Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy
w tworzeniu wspólnotowej polityki energetycznej, a takŜe dokonuje
implementacji jej głównych celów w specyficznych warunkach krajowych,
biorąc pod uwagę ochronę interesów odbiorców, posiadane zasoby
energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne wytwarzania i przesyłu
energii.
W związku z powyŜszym, podstawowymi kierunkami polskiej polityki
energetycznej zawartymi w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do
2030 roku”, Ministerstwo Gospodarki, 2008r. są:
• Poprawa efektywności energetycznej,
• Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
• Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez
wprowadzenie energetyki jądrowej,
• Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
• Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
• Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.
Przyjęte kierunki polityki energetycznej są w znacznym stopniu
współzaleŜne. Poprawa efektywności energetycznej ogranicza wzrost
zapotrzebowania na paliwa i energię, przyczyniając się do zwiększenia
bezpieczeństwa energetycznego, na skutek zmniejszenia uzaleŜnienia od
importu, a takŜe działa na rzecz ograniczenia wpływu energetyki na
środowisko poprzez redukcję emisji. Podobne efekty przynosi rozwój
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym zastosowanie biopaliw,
wykorzystanie czystych technologii węglowych oraz wprowadzenie energetyki
jądrowej. Realizując działania zgodnie z tymi kierunkami, polityka
energetyczna zapewni wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju przy
zachowaniu zasady zrównowaŜonego rozwoju.
Dla realizacji doktryny polityki energetycznej rząd zastrzegł sobie prawo do
korzystania z wszelkich dostępnych mu instrumentów instytucjonalnoprawnych, fiskalnych oraz perswazyjnych, preferując rozwiązania systemowe
i legislacyjne oraz korzystając z właścicielskich prerogatyw.

2.2. Ustawa prawo energetyczne
Ustawa prawo energetyczne jest podstawowym dokumentem regulującym
zagadnienia związane z problematyką zaopatrzenia w nośniki energii.
Określa ona w szczególności:
• zasady kształtowania polityki energetycznej państwa,
• zasady i warunki zaopatrzenia i uŜytkowania paliw i energii, w tym
ciepła,
• zasady działalności przedsiębiorstw energetycznych,
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• organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.
Szeroko pojęta, ustalona przez ustawę prawo energetyczne, polityka
energetyczna w naszym kraju zakłada współistnienie i koordynację pomiędzy
trzema podstawowymi dokumentami planistycznymi:
• załoŜeniami polityki energetycznej kraju,
• planami rozwojowymi przedsiębiorstw energetycznych,
• załoŜeniami do planów zaopatrzenia w energię na szczeblu gminnym.
Podstawowymi celami w/w ustawy są:
1) tworzenie warunków do zrównowaŜonego rozwoju kraju,
2) zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego,
3) oszczędne i racjonalne uŜytkowanie paliw i energii,
4) rozwój konkurencji,
5) przeciwdziałanie negatywnym skutkom naturalnych monopoli,
6) uwzględnianie wymogów ochrony środowiska,
7) uwzględnianie zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych,
8) ochrona interesów odbiorców,
9) minimalizacja kosztów.
PoniŜej wypunktowano główne cele polityki
wynikające z ustawy prawo energetyczne.

energetycznej

w

gminie

1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego (w zakresie dostępnym
gminie):
• w zakresie systemu gazowego oraz elektroenergetycznego - pozostaje w
znacznej części poza zakresem działań gminy, zaleŜąc od działalności
odpowiednich przedsiębiorstw energetycznych (dystrybucyjnych oraz
operatorów systemów przesyłowych) oraz polityki energetycznej
państwa; jednakŜe gmina powinna współpracować z odpowiednimi
przedsiębiorstwami energetycznymi w celu lokalizacji nowej
infrastruktury, jak i modernizacji istniejącej;
• w zakresie systemu ciepłowniczego - gmina winna:
− śledzić pewność działania instalacji słuŜących dystrybucji ciepła i
to nie tylko w sensie niezawodności technicznej, ale takŜe
formalno-prawnej, ekonomicznej itp.;
− wpływać na strategię działania przedsiębiorstw ciepłowniczych.
2. Oszczędne i racjonalne uŜytkowanie paliw i energii:
• gmina sama prowadzi działania oszczędnościowe na własnym majątku
tak, jak kaŜdy inny właściciel. Ta rola gminy, choć jest ogromnie
waŜna ze względów promocyjnych, będzie jednak w przyszłości
stopniowo zmniejszała swój zakres w związku ze stopniową
prywatyzacją. Tym niemniej zawsze pozostanie istotna.
• gmina powinna stwarzać warunki (techniczne, ekonomiczne i
organizacyjne) do podejmowania działań oszczędnościowych poprzez:
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− stworzenie systemu łatwiejszego uzyskiwania pozwoleń na budowę
dla podmiotów podejmujących działania oszczędnościowe;
− upowszechnianie informacji o moŜliwościach i korzyściach
z oszczędzania energii;
− stworzenie systemu zachęt ekonomicznych (w postaci dotacji,
kredytów preferencyjnych, poręczeń, gwarancji itp.).
3. Rozwój konkurencji.
Prawdziwa konkurencja nie moŜe zostać zadekretowana, ale musi się
rozwijać samoistnie. Pomimo tego Gmina powinna sprzyjać wszelkim
działaniom słuŜącym rozwojowi konkurencji. W szczególności dotyczy to
rozwoju systemów zaopatrzenia w energię, gdzie tak dalece jak to moŜliwe
naleŜy stosować, zasadę wyboru podmiotu energetycznego w oparciu
o przetargi lub konkursy ofert.
4. Negatywne skutki naturalnych monopoli obejmują następujące grupy
działań:
• stosowanie nieuzasadnionych cen;
• stosowanie praktyk monopolistycznych w sposobie traktowania
klientów (narzucanie niekorzystnych warunków umów, niewłaściwy
standard usług);
• „ocięŜałość działania” polegająca na braku poszukiwania dróg
obniŜenia kosztów, podwyŜszenia jakości obsługi klienta, szukania
nowych nisz rynkowych itp.
5. Uwzględnianie wymogów ochrony środowiska.
Problem
uwzględnienia
wymogów
ochrony
środowiska
wynika
z obowiązujących przepisów prawa (ustawa prawo ochrony środowiska
wraz z rozporządzeniami wykonawczymi). Rolą gminy powinno być:
• zwrócenie, na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz później przy wydawaniu pozwolenia na
budowę (ewentualnie pozwolenia na uŜytkowanie) właściwej uwagi na
zagadnienia ochrony środowiska;
• wprowadzanie na etapie opracowywania miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego
dodatkowych
wymogów
ekologicznych dotykających sfery zaopatrzenia w nośniki energii (w
szczególności obowiązku, aby nowi odbiorcy korzystali ze źródeł energii
przyjaznych środowisku);
• promowanie przechodzenia na rozwiązania ekologiczne poprzez ich
dofinansowywanie w dostępny w gminie sposób.
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2.3. Planowanie energetyczne w gminie
Szczególną rolę w planowaniu energetycznym prawo przypisuje Samorządom
Gminnym poprzez zobowiązanie ich do planowania i organizacji zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na swoim terenie.
Zgodnie z prawem gmina powinna stać się głównym inicjatorem
określającym kierunki rozwoju infrastruktury energetycznej na swoim
terenie. Tak sformułowane zasady polityki mają zapobiec dowolności działań
przedsiębiorstw energetycznych.
Obowiązki prawne związane z planowaniem i organizacją zaopatrzenia w
nośniki energii na terenie gminy wynikają z następujących przepisów
prawnych:
Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na gminy obowiązek zabezpieczenia
zbiorowych potrzeb ich mieszkańców:
Art. 7.1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty naleŜy do zadań
własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (...).
Ustawa prawo energetyczne wskazuje na sposób wywiązywania się gminy
z obowiązków nałoŜonych na nią przez Ustawę o samorządzie gminnym:
Art. 18.1. Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną, ciepło i paliwa gazowe naleŜy:
1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe na obszarze gminy;
2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na
terenie gminy;
3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znajdujących się na terenie
gminy (...).
Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do autostrad i dróg
ekspresowych w rozumieniu przepisów o autostradach płatnych.
Ustawa prawo energetyczne określająca zasady kształtowania polityki
energetycznej, zasady i warunki zaopatrzenia i uŜytkowania paliw i energii,
nakłada na organy samorządowe, głównie gminne, obowiązek odpowiedniego
planowania i następnie realizacji związanych z tym zagadnieniem zadań.
Podstawowym dokumentem gminy w tym zakresie są „ZałoŜenia do planu
zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.”
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Zgodnie z w/w ustawą przez zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe rozumie się procesy związane z dostarczaniem ciepła, energii
elektrycznej i paliw gazowych do odbiorców.
Art. 19.1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt załoŜeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany
dalej projektem załoŜeń.
2. Projekt załoŜeń sporządza się dla obszaru gminy lub jej części.
3. Projekt załoŜeń powinien określać:
1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
2)
przedsięwzięcia
racjonalizujące
uŜytkowanie
ciepła,
energii
elektrycznej i paliw gazowych;
3) moŜliwości wykorzystania istniejących nadwyŜek i lokalnych zasobów
paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła
wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej
wytwarzanej
w
skojarzeniu
z
wytwarzaniem
ciepła
oraz
zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
4) zakres współpracy z innymi gminami.
Bardzo istotny jest zapis w w/w ustawie o konieczności współpracy pomiędzy
gminą a przedsiębiorstwami energetycznymi działającymi na jej terenie.
Współpraca ta w szczególności powinna polegać, zgodnie z art. 16 ust. 5 pkt
2, na zapewnieniu spójności między planami rozwoju przedsiębiorstw
energetycznych
w
zakresie
zaspokojenia
obecnego
i
przyszłego
zapotrzebowania na nośniki energii a załoŜeniami i planami zaopatrzenia
gminy w nośniki energii.
Jednym z elementów tej współpracy, wg art. 19 ust. 4, jest nieodpłatne
przekazywanie przez przedsiębiorstwa energetyczne wójtowi (burmistrzowi,
prezydentowi miasta) swoich planów rozwoju w zakresie zaspokojenia
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na nośniki energii w części dotyczącej
terenu gminy oraz propozycje niezbędne do opracowania projektu załoŜeń.
Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych obejmują w szczególności (Art.
16 ust. 3):
• przewidywany
zakres
dostarczania
paliw
gazowych,
energii
elektrycznej lub ciepła,
• przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci
oraz ewentualnych nowych źródeł paliw gazowych, energii elektrycznej
lub ciepła, w tym źródeł odnawialnych,
• przedsięwzięcia racjonalizujące zuŜycie paliw i energii u odbiorców,
• przewidywany sposób finansowania inwestycji,
• przewidywane przychody niezbędne do realizacji planów,
• przewidywany harmonogram realizacji inwestycji.
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Projekty planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, z wyłączeniem
planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego
zapotrzebowania na ciepło, podlegają uzgodnieniu z Prezesem Urzędu
Regulacji Energetyki.

3.

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1. Sytuacja geograficzno – ekonomiczna miasta
3.1.1. PołoŜenie
gruntu

geograficzne,

ukształtowanie

terenu,

uŜytkowanie

Miasto Leszno jest miastem na prawach powiatu połoŜonym w zachodniej
Polsce, w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Jest
ono równieŜ siedzibą starostwa powiatu leszczyńskiego, który tworzy siedem
okolicznych
gmin
(Święciechowa,
Wijewo,
Włoszakowice,
Lipno,
Krzemieniewo, Rydzyna, Osieczna).
Leszno połoŜone jest w północnej części Wysoczyzny Leszczyńskiej, na
pograniczu trzech województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.
Krajobraz Wysoczyzny Leszczyńskiej ma charakter mało urozmaiconej
równiny morenowej.
Leszno zamieszkuje blisko 64tys. mieszkańców. Miasto zajmuje powierzchnię
31,9km2, a średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 1999 osób/km2. Jest to
miasto średniej wielkości, połoŜone pomiędzy dwoma duŜymi centrami
gospodarczymi - Poznaniem i Wrocławiem.
Strukturę uŜytkowania funkcjonalno-przestrzennego w mieście Lesznie
przedstawiono na poniŜszym schemacie (rysunek nr 1) oraz w tabeli nr 1.
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0,8%
3% 0,5%

Tereny mieszkaniowe

10,8%

Tereny inne zabudowane

16,7%

Tereny przemysłowe

3,4%

Tereny różne

2,5%

6,4%

Tereny użytkowane rolniczo i odłogowane, łąki
Tereny sportu i rekreacji

4%
0,3%

Tereny niezagospodarowane
Tereny kolei i lotnisk
Tereny wód otwartych
Infrastruktura — inne tereny komunikacyjne

51,6%

Tereny komunikacji - drogi

Rys. nr 1. Podział miasta Leszna ze względu na uŜytkowanie terenu.
Tabela nr 1. Podział miasta Leszna ze względu na uŜytkowanie terenu.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Funkcja terenów
Tereny mieszkaniowe
Tereny inne zabudowane
Tereny przemysłowe
Tereny róŜne
Tereny uŜytkowane rolniczo i odłogowane, łąki
Tereny sportu i rekreacji
Tereny niezagospodarowane
Tereny kolei i lotnisk
Tereny wód otwartych
Infrastruktura — inne tereny komunikacyjne
Tereny komunikacji - drogi

Powierzchnia
(obszar miasta)
(%)
16,70
6,40
4,00
0,30
51,60
2,50
3,40
3,00
0,50
0,80
10,80

Wspomniany region ma charakter rolniczo-przemysłowy, lecz istnieją tu
równieŜ dobre warunki do rozwoju aktywnego wypoczynku. Sprzyjają temu
liczne jeziora w okolicach Leszna, tereny leśne i rezerwaty przyrody.
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Tereny zieleni pełnią w mieście wiele funkcji m.in.: rekreacyjną, ekologiczną,
zdrowotną. Wpływają na złagodzenie uciąŜliwości Ŝycia w obszarach silnie
zurbanizowanych, kształtowanie układów urbanistycznych, wprowadzają ład
przestrzenny oraz nadają specyficzny i indywidualny charakter miastu.
Tereny zielone (łąki, lasy, pastwiska, tereny rolne i inne tereny zielone) na
terenie miasta Leszna zajmują około 51% całego obszaru miasta. W Lesznie
znajduje się 7 parków :
− Park Tysiąclecia,
− Park przy ul. Estkowskiego,
− Park przy ul. Grota Roweckiego,
− Park przy ul. Narutowicza,
− Park przy placu Kościuszki,
− Park przy ul Kiepury,
− Park przy ul. Dworcowej.
Aleje w mieście zajmują obszar około 11,4ha i stanowią planty powstałe
wzdłuŜ dawnych ziemnych wałów obronnych. Zieleńce zajmują łącznie
powierzchnię 25,2ha i stanowią pasy zieleni drzew i krzewów wzdłuŜ ulic,
skwerów i trawniki o zróŜnicowanej powierzchni od kilku do kilkunastu
arów. Na terenie miasta znajduje się około 230ha lasów, co stanowi 7,22%
powierzchni miasta.
Obecnie na terenie Miasta Leszna ochroną prawną, jako pomniki przyrody
objęte są trzy obiekty: dwustuletni dąb szypułkowy na Placu Metziga
o obwodzie pnia 480 cm i wys. 24 m, trzy lipy drobnolistne rosnące przy
kościele p.w. Świętego Jana, „grupowy pomnik przyrody"- są to drzewa
wchodzące w skład parku przy Placu Kościuszki.
W mieście występuje szereg obiektów, które mogą być objęte ochroną prawną
jako pomniki przyrody (dęby szypułkowe, topola biała, cisy).

3.1.2. Warunki klimatyczne
Miasto Leszno połoŜone jest w strefie ścierania się wpływu łagodnego klimatu
oceanicznego (od zachodu) i klimatu kontynentalnego (od wschodu).
Ta przejściowość sprawia, Ŝe obserwowane są duŜe wahania stanów pogody.
W ciągu całego roku zdecydowanie dominują kierunki wiatrów zachodnich
(52%) oraz mały procent wiatrów północnych i południowych. Średnia
prędkość wiatru w mieście to 3,5m/s. Praktycznie nie ma dni bezwietrznych,
co ma duŜe znaczenie dla przewietrzania miasta.
Szczególnymi cechami klimatu są małe opady w okresie zimowym, posuchy i
suche w początkowym okresie wegetacji oraz czasami ulewne okresy
wyrównujące roczną sumę opadów. średnia roczna suma opadów wynosi
500-550mm, przy czym najwięcej opadów występuje w miesiącach letnich,
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przy czym najwięcej opadów występuje w miesiącach letnich (lipiec
77 i sierpień 66 mm) najmniej w zimowych i wczesnowiosennych. Pokrywa
śnieŜna na tym obszarze występuje stosunkowo krótko, tylko 53 dni w roku
Pewne zmiany klimatyczne moŜna zaobserwować na terenie samego miasta,
którego część północna i północno-wschodnia ma korzystniejsze warunki
termiczne i wilgotnościowe, co wiąŜe się ze zróŜnicowaniem gleb
występujących w tym rejonie. Obszary występowania gleb piaszczystych
charakteryzują się nieco wyŜszymi temperaturami maksymalnymi niŜ
pozostałe tereny. Część południowa natomiast charakteryzuje się gorszymi
warunkami mikroklimatu - wysoką wilgotnością, zastoiskami chłodnego
powietrza, gęstymi mgłami.
Średnia roczna temperatura powietrza w Lesznie jest niŜsza od średniej dla
całego kraju i wynosi 9,5°C (średnia krajowa wynosi 10,5°C). Średnia
temperatura okresu letniego to 18,5ºC, a zimowego -5,0°C. Najcieplejszym
miesiącem
roku
jest
lipiec
ze
średnią
temperaturą
24,3°C,
a najchłodniejszym styczeń (średnia temperatura - 6.2°C).
W Lesznie zimy są chłodne, ale niezbyt długie. Ilość dni z przymrozkami
w 2006r. wynosiła 69, a najniŜsza temperatura wystąpiła w styczniu (20,7°C). Długość okresu wegetacyjnego w Lesznie (ze średnią temperaturą
dobową powyŜej 5ºC) waha się od 200 do 210 dni.
Na okres wegetacyjny przypada 60-70% rocznych opadów. Okres wegetacji
trwa średnio około 220 dni. NaleŜy do jednych z najdłuŜszych w Polsce.
Najmniejsze miesięczne średnie dobowe usłonecznienie obserwowane jest
w miesiącach zimowych, największe w miesiącach letnich, co związane jest
z długością dnia.
Leszno jest miastem, które charakteryzuje małe zachmurzenie. Wartości
średnie roczne wahają się od 2,6 - 3 (w 11 - stopniowej skali pokrycia nieba).
Usłonecznienie względne najwyŜsze wartości osiąga w sierpniu i we wrześniu
(od 48 do 50 %), zaś najniŜsze w styczniu i w listopadzie (22 %).

3.1.3. Obszary o szczególnych właściwościach naturalnych
posiadających znaczenie dla dziedzictwa kulturowego

lub

PoniŜej wypunktowano zabytki miasta Leszna:
- załoŜenie urbanistyczne miasta, XIV-XIX, nr rej.: 975/A z 20.08.1985,
- Stary Rynek, 1 poł. XVI, nr rej.: 385 z 6.02.1953 (wypis z księgi rejestru)
- kościół parafialny p.w. św. Mikołaja, ul. Kościelna, 1688-91, 1905,
nr rej.: 19 z 20.01.1953,
- kościół braci czeskich, z kaplica grobowa Gruszczyńskich, ob. rzym.-kat.
par. p.w. św. Jana, ul. Bolesława Chrobrego, 1652-54, kaplica 1711-13,
nr rej.: 327/1-2/Wlkp/A z 20.01.1953 i z 5.02.1965,
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-

kościół ewangelicko-augsburski p.w. Świętego KrzyŜa, ob. polsko-kat.,
pl. Metziga, 1711-14, nr rej.: 34 z 20.01.1953,
mur-lapidarium, XVIII, nr rej.: 82/A z 16.06.1965,
synagoga, ob. muzeum, ul. Narutowicza, k. XVIII, 1904, nr rej.: 1197/A
z 11.05.1991,
Ŝydowski dom modlitwy, ul. Średnia 4, 1 poł. XVIII, nr rej.: 1139/A
z 3.03.1989,
dom przedpogrzebowy i relikty cmentarza Ŝydowskiego, ul. Estkowskiego
4, pocz. XX, nr rej.: 1301/A z 22.04.1992,
ratusz, Rynek, 1738, nr rej.: 38 z 9.1953, kl.IV-73/58/53,
hotel Polski, ob. dom, ul. Bolesława Chrobrego 3, k. XVIII / XIX, nr rej.:
1/Az 21.10.1963,
dom, ul. Bolesława Chrobrego 8, pocz. XIX, nr rej.: 551/Wlkp/A
z 22.01.1986,
dom, ul. Bolesława Chrobrego 11, pocz. XIX, nr rej.: 1241/A
z 17.09.1970,
dom, ul. Bolesława Chrobrego 13, XVIII/XIX, nr rej.: 1242/A
z 17.09.1970,
dom, ul. Bolesława Chrobrego 25, XVIII, nr rej.: 505/Wlkp/A
z 15.01.1971,
dom, ul. Bolesława Chrobrego 27, 2 poł. XVIII, nr rej.: 328/Wlkp/A
z 2.05.1969,
d. gimnazjum braci czeskich, ob. archiwum, ul. Bolesława Chrobrego 32,
k. XVIII, nr rej.: 638/Wlkp/A z 2.05.1969,
dom, ul. Bolesława Chrobrego 34, 2 poł. XVIII, nr rej.: 637/Wlkp/A
z 17.09.1970,
dom, ul. Bolesława Chrobrego 35, 4 cw. XIX, nr rej.: 1211/A
z 16.07.1991,
dom, ul. Bolesława Chrobrego 44, k. XVIII / XIX, nr rej.: 1244/A
z 17.09.1970
dom, ul. Bolesława Chrobrego 48, 2 poł. XIX, nr rej.: 1218/A
z 22.07.1991,
dom z oficyna, ul. Bracka 1 / Rynek 20, 4 cw. XIX, nr rej.: 639/Wlkp/A
z 12.11.1991,
dom, ul. Bracka 5, 1 poł. XIX, nr rej.: 550/Wlkp/A z 15.01.1974,
dom, ul. Bracka 10, 1 poł. XIX, nr rej.: 431/Wlkp/A z 17.09.1970,
dom, ul. Bracka 11, k. XVIII, nr rej.: 643/Wlkp/A z 17.09.1970,
dom, ul. Bracka 12, k. XVIII, nr rej.: 1240/A z 17.09.1970,
dom, ul. Grodzka 1 / Słowianska 14, 1910, nr rej.: 1180/A z 20.04.1991,
sad rejonowy, ul. Kasprowicza 1, XIX/XX, nr rej.: 969/A z 18.05.1983,
dom, pl. Komenskiego 6, XIX/XX, nr rej.: 1178/A z 26.03.1991,
dom, ul. Korcza 5, 1 cw. XX, nr rej.: 1603/A z 15.04.1996,
dom, ul. Korcza 6, 1902, nr rej.: 1604/A z 17.04.1996,
dom, ul. Koscielna 5, 1 poł. XIX, nr rej.: 1246/A z 17.09.1970,
dom, ul. Koscielna 14-15, 1 poł. XIX, nr rej.: 1247/A z 19.09.1970,
pałac Sułkowskich, pl. Kosciuszki 4, 1738, XIX, nr rej.: 20 z 20.01.1953,
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dom parafialny gminy ewangelickiej, ob. szkoła podstawowa,
al. Krasinskiego 2, 1911, nr rej.: 349/Wlkp/A z 27.06.2006
zespół kasyna oficerskiego, ul. Królowej Jadwigi 22, 1916, nr rej.: 1431/A
z 12.07.1993: kasyno oficerskie (willa), ogród, ogrodzenie z brama,
dom, ul. Królowej Jadwigi 23, 1907, nr rej.: 640/Wlkp/A z 22.09.1986,
dom, ul. Królowej Jadwigi 24, 1 poł. XIX, nr rej.: 644/Wlkp/A
z 17.09.1970,
spichrz, ul. Królowej Jadwigi 29, 1870, nr rej.: 568/Wlkp/A
z 13.05.1997,
dom, ul. Królowej Jadwigi 31, 2 poł. XVIII, nr rej.: 569/Wlkp/A
z 15.01.1971,
dom, ul. Leszczynskich 5, k. XIX, nr rej.: 572/Wlkp/A z 3.08.1992
dom, ul. Leszczynskich 15, 1 poł. XIX, nr rej.: 571/Wlkp/A z 19.09.1970
dom, ul. Leszczynskich 17, pocz. XIX, nr rej.: 574/Wlkp/A z 9.07.1968
dom, ul. Leszczynskich 21, 1 poł. XIX, nr rej.: 579/Wlkp/A z 19.09.1970
dom, ul. Leszczynskich 23, 1 poł. XIX, nr rej.: 577/Wlkp/A z 19.09.1970
dom, ul. Leszczynskich 25, 1 poł. XIX, nr rej.: 578/Wlkp/A z 10.07.1969
dom, ul. Leszczynskich 27, 1 poł. XIX, nr rej.: 659/A z 10.07.1969
dom, ul. Leszczynskich 30, pocz. XIX, nr rej.: 576/Wlkp/A z 10.07.1969
dom, ul. Leszczynskich 31, 1 poł. XIX, nr rej.: 673/A z 10.07.1969
dom, ul. Leszczynskich 35, pocz. XIX, nr rej.: 857/A z 28.09.1970
dom, ul. Leszczynskich 38, XVIII/XIX, nr rej.: 647/Wlkp/A z 9.07.1968
dom, ul. Lipowa 32, 4 cw. XIX, nr rej.: 1602/A z 6.03.1996
ogrodzenie, od strony ulicy, nr rej.: j.w
dom, ul. Łaziebna 2, 1 poł. XIX, nr rej.: 859/A z 28.09.1970
dom, ul. Łaziebna 6, XVIII/XIX, nr rej.: 858/A z 28.09.1970
dom, ul. Łaziebna 9, 1 poł. XIX, nr rej.: 860/A z 7.10.1970
dom, ul. Łaziebna 26, XVIII, nr rej.: 861/A z 7.10.1970
dom, ul. Łaziebna 27, k. XVIII, nr rej.: 862/A z 7.10.1970
dom, ul. Łaziebna 28, 3 cw. XIX, nr rej.: 1179/A z 27.03.1991
dom, pl. Metziga 13, k. XVIII, nr rej.: 864 z 7.10.1970
dom, ob. Muzeum Okregowe, pl. Metziga 16, 1888 nr rej.: 504/Wlkp/A
z 9.02.1998
pastorówka, ob. muzeum, pl. Metziga 17, 1 poł. XVIII, nr rej.:
503/Wlkp/A z 5.02.1965
d. szpital sw. Jerzego, ob. dom, pl. Metziga 21, XVIII, nr rej.: 502/Wlkp/A
z 7.10.1970,
dom, ul. Narutowicza 1, 2 poł. XIX, nr rej.: 1045/A z 21.03.1988,
dom, ul. Narutowicza 8, XVIII, nr rej.: 865 z 7.10.1970,
dom, ul. Narutowicza 10, 1 poł. XIX, nr rej.: 866 z 7.10.1970,
dom, ul. Narutowicza 13, 1902, nr rej.: 1191/A z 11.05.1991,
dom, ul. Narutowicza 17, 2 poł. XIX, nr rej.: 1192/A z 11.05.1991,
dom, ul. Narutowicza 18, k. XVIII, nr rej.: 867 z 7.10.1970,
dom, ul. Narutowicza 19, 1 poł. XIX, nr rej.: 868 z 7.10.1970,
dom, ul. Narutowicza 26, k. XVIII, nr rej.: 126 z 9.07.1968,
dom, ul. Narutowicza 30, k. XVIII, XIX, nr rej.: 127 z 10.07.1968,
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dom, ul. Narutowicza 33, 1 poł. XIX, nr rej.: 869 z 7.10.1970,
dom, ul. Narutowicza 47, 1877, nr rej.: 1193/A z 11.05.1991,
dom, ul. Narutowicza 49, 2 poł. XIX, nr rej.: 1194/A z 11.05.1991,
dom, ul. Narutowicza 59, XIX/XX, nr rej.: 1195/A z 11.05.1991,
budynek d. Strzelnicy Bractwa Kurkowego, ul. Narutowicza 69,
2 poł. XIX, nr rej.: 1471/A z 27.12.1993,
dom, ul. Narutowicza 73, 1905, nr rej.: 1196/A z 11.05.1991,
fasada domu, ul. Niepodległosci 3, 4 cw. XIX, nr rej.: 1487/A
z 18.02.1994,
dom, ul. Niepodległosci 5, 1905, nr rej.: 1630/A z 13.05.1997,
dom, ul. Niepodległosci 44, pocz. XX, nr rej.: 1244/A z 3.01.1992,
kamienica, ul. Nowy Rynek 38, XIX/XX, nr rej.: 1449/A z 30.08.1993,
dom, ul. Ofiar Katynia 1 (d. ul. Wolnosci 22), k. XVIII, nr rej.:
573/Wlkp/A z 15.01.1971,
dom, ul. Paderewskiego 5, XIX/XX, nr rej.: 1185/A z 2.05.1991,
dom, ul. Paderewskiego 8, 1905, nr rej.: 1186/A z 2.05.1991,
willa, ul. Przemysłowa 10, pocz. XX, nr rej.: 1472/A z 28.12.1993,
koszary wojskowe, ul. Racławicka 1, XIX/XX, nr rej.: 1430/A
z 12.07.1993: 21 budynków mieszkalnych, sztabowych i gospodarczych
ogrodzenie z bramami
dom, Rynek 2, XVIII, nr rej.: 1183/A z 2.05.1991,
dom, Rynek 4, 1 poł. XIX, nr rej.: 1226 z 16.09.1970,
dom, Rynek 5, 1 poł. XIX, nr rej.: 1227 z 16.09.197,
dom, Rynek 6, XIX, nr rej.: 1228 z 16.09.1970,
dom, Rynek 7, XVII/XVIII, nr rej.: 1229 z 16.09.1970,
dom, Rynek 8, XVII/XVIII, nr rej.: 1230 z 16.09.1970,
dom, Rynek 9, XVIII/XIX, nr rej.: 1231 z 16.09.1970,
dom, Rynek 10, 1 poł. XIX, nr rej.:1234 z 16.09.1970,
dom, Rynek 11, XIX, nr rej.: 1235 z 17.09.1970,
dom, Rynek 14, 1 poł. XIX, nr rej.: 1236 z 17.09.1970,
dom, Rynek 15, XVII/XVIII, nr rej.: 1251 z 15.01.1971,
dom, Rynek 16, XVIII/XIX, nr rej.: 1252 z 15.01.1971,
dom, Rynek 19, 2 poł. XVIII - XIX, nr rej.: 1182/A z 30.04.1991,
dom, Rynek 22, XVIII/XIX, nr rej.: 580/Wlkp/A z 17.09.1970,
dom, Rynek 23, XVIII, nr rej.: 1253 z 15.01.1971,
dom, Rynek 28, 1888, nr rej.: 1113/A z 2.09.1988,
dom, Rynek 29, XVII, nr rej.: 188/2/A z 21.10.1963,
dom, Rynek 32, XVIII, XIX, nr rej.: 1233 z 16.09.1970,
dom, Rynek 33, 1884, nr rej.: 1184/A z 30.04.1991,
dom, Rynek 38, XVIII, XIX, nr rej.: 1232 z 16.09.1970,
dom z oficyna, ul. Sienkiewicza 8, pocz. XX, nr rej.: 1010/A
z 16.03.1987,
dom, ul. Słowianska 5, 2 poł. XIX, nr rej.: 1200/A z 24.05.1991,
dom, ul. Słowianska 9, 2 poł. XIX, nr rej.: 1199/A z 24.05.1991,
dom, ul. Słowianska 19, 2 poł. XIX, nr rej.: 1206/A z 24.05.1991,
dom, ul. Słowianska 22, k. XIX, nr rej.: 1205/A z 31.10.1991,
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dom, ul. Słowianska 25, 2 poł. XIX, nr rej.: 1202/A z 24.05.1991,
poczta, ul. Słowianska 26, 1884, 1909, nr rej.: 1172/A z 8.08.1990,
dom, ul. Słowianska 32, 2 poł. XIX, nr rej.: 1207/A z 24.05.1991,
kamienica z oficyna, ul. Słowianska 35, XIX/XX, nr rej.: 1462/A
z 28.10.1993,
dom, ul. Słowianska 44, 2 poł. XIX, nr rej.: 1201/A z 24.05.1991,
dom, ul. Słowianska 46, 2 poł. XIX, nr rej.: 1204/A z 24.05.1991,
dom, ul. Słowianska 55, 2 poł. XIX, nr rej.: 1198/A z 24.05.1991,
dom, ul. Słowianska 59, 2 poł. XIX, nr rej.: 1203/A z 24.05.1991,
willa, ul. 17 Stycznia 1, 1880, nr rej.: 248/Wlkp/A z 26.09.2005,
willa, ul. 17 Stycznia 11, 1901, nr rej.: 641/Wlkp/A z 21.02.2008,
willa, ul. Swieciechowska 10, 1900-01, nr rej.: 127/Wlkp/A z 9.04.2003,
kamienica, ul. Wałowa 13, 1913, nr rej.: 642/Wlkp/A z 21.02.2008,
zespół lecznicy Bethel, ul. Wałowa 3, 1910, nr rej.: 217/Wlkp/A
z 25.01.2005: -szpital, - kaplica przedpogrzebowa, - park,
budynki straŜy poŜarnej, ul. Wałowa 5, 1925-29, nr rej.: 1534/A
z 7.03.1995: - budynek komendy (z garaŜami), - budynek wspinalni,
zespół pałacowy, ul. Antoniny 10, 2 poł. XIX, nr rej.: 1001/A
z 12.05.1986: - pałac (willa), - relikt parku, - budynki gospodarcze.

3.1.4. Formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające
ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym
NajbliŜsze, chronione z mocy ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) obiekty przyrodnicze to:
a) obszary chronionego krajobrazu
Krzywińsko – Osiecki OChK wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego
Chłapowskiego i kompleksem leśnym - utworzony w 1992 r. z mocy
rozporządzenia nr 82/92 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 1 sierpnia 1992r.
(Dz. Urz. Woj. Leszcz. Nr 11, poz.131). Obejmuje powierzchnię 62 925 ha.
W skład tego rozległego obszaru wchodzą liczne jeziora, urozmaicona rzeźba
terenu oraz doliny wypełnione łąkami. Wysoka lesistość obszaru, bogactwo
form rzeźby polodowcowej, pasowe zadrzewienia śródpolne stanowią o duŜej
atrakcyjności tego obszaru. Granice OChK przebiegają na granicy lasu od
strony wschodniej miasta Leszno, w praktyce pokrywają się ze wschodnią
granicą administracyjną miasta Leszno.
Śmigielsko- Święciechowski OChK – o powierzchni 90,25 km2, utworzony
w 1992 r. rozporządzeniem nr 82/92 Wojewody Leszczyńskiego z dnia
1 sierpnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Leszcz. Nr 11, poz.131). Obejmuje dolinę
Samicy wraz z otaczającymi ją drzewostanami leśnymi. Część obszaru w
rejonie Błotkowa i Smyczyny gdzie czysta rzeczka płynie licznymi meandrami
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b) obszary sieci Natura 2000
Zbiornik Wonieść PLB300005 to obszar specjalnej ochrony ptaków
o powierzchni 2 802,1 ha, wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 21 lipca 2004 w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura
2000 (Dz.U. z 2004r. Nr 229 poz. 2313 z późn. zm.). Obejmuje zbiornik
wodny (777 ha obszar maksymalny, 12,8 km długi, 200-300 m szeroki)
powstały w wąskiej dolinie Wonieści, na obszarze zajętym dawniej przez pięć
jezior. Obszary przyległe stanowią mozaikę lasów, pól uprawnych i łąk.
Prowadzona jest tu intensywna gospodarka rolna. Podmokłe lasy
i trzcinowiska zostały zniszczone, kiedy dolina została zatopiona przy
wypełnianiu zbiornika. Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej E 35.
Pojezierze Sławskie PLB 300011 to obszar specjalnej ochrony ptaków
o powierzchni 39144,8 ha, wyznaczony rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 21 lipca 2004 w sprawie obszarów specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000 (Dz.U. z 2004r. Nr 229 poz. 2313 z późn. zm.).
Obszar leŜy na Pojezierzu Sławskim i stanowi mozaikę jezior (około 6 %
powierzchni), wyspowo połoŜonych pól uprawnych (54 %) i duŜych
kompleksów leśnych (40 %). Występuje duŜe bogactwo form rzeźby
polodowcowej. Jeziora są płytkie (od 1,9 do 8,8 m) i silnie zeutrofizowane.
Największe z nich to rynnowe: Jez. Dominickie (344 ha), Jez. Przemęckie
(240 ha) i Jez. Wieleńskie (220 ha). Rzeki i kanały odwadniające naleŜą do
systemu wodnego Obry. Pierwotne wielogatunkowe lasy liściaste i mieszane
zostały zastąpione lasami sosnowymi. Szczególnie charakterystycznym
zbiorowiskiem leśnym są acidofilne dąbrowy, natomiast dominującym typem
siedliskowym lasów są bór mieszany świeŜy i bór świeŜy. Tereny rolnicze to
pola urozmaicone licznymi zadrzewieniami kępowymi. ObniŜenia terenowe
zajmują wilgotne, Ŝyzne łąki z dominacją szuwaru turzycowego. WzdłuŜ
kanałów, grobli i rowów melioracyjnych występują zadrzewienia wierzbowotopolowe i olchowe. Zgodnie ze standardowym Formularzem Danych
potencjalnym zagroŜeniem terenu są róŜne formy rekreacji i aktywności
turystycznej. Niebezpieczeństwo stanowi wypalanie trzcin, postępująca
eutrofizacja jezior. Potencjalnym zagroŜeniem jest równieŜ ewentualna
intensywna eksploatacja złóŜ gazu ziemnego.
Zachodnie Pojezierze Krzywińskie kod: PLH300014 - specjalny obszar
ochrony siedlisk (powierzchnia 5494,83 ha). Obejmuje niewielki fragment
Pojezierza Krzywińskiego, połoŜonego na wschód od Pojezierza Sławskiego
i graniczącego od północy z Równiną Kościańską, od południa z Wysoczyzną
Leszczyńską, a od wschodu z Wałem śerkowskim. Projektowany obszar
rozciąga się od południowowschodnich brzegów zbiornika Wonieść (waŜnej
ostoi ptasiej) w kierunku wschodnim do Krzywina. Teren ostoi pokrywa
mozaika lasów, jezior, pól uprawnych i łąk. Znajdują się tu duŜe cenne
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kompleksy łąk i torfowisk na kredzie jeziornej z interesującą roślinnością
kalcyfilną (m.in. Cladietum marisci i Juncetum subnodulosi). Głównym
walorem obszaru są cenne kompleksy łąkowo-torfowiskowe z bogatą florą
higrofilną, kalcyfilną i halofilną, skupiającą wiele osobliwości florystycznych
w skali Wielkopolski. W Drzeczkowie stwierdzono teŜ występowanie Ŝółwia
błotnego Emys orbicularis. Obszar stanowi część Ostoi Ptaków o randze
europejskiej E035. Zgodnie ze standardowym Formularzem Danych
potencjalne zagroŜenia dla obszaru to: zmiana stosunków wodnych,
zwłaszcza osuszanie cennych przyrodniczo siedlisk; zanieczyszczenia wód;
niekontrolowany rozwój turystyki i rekreacji bez uwzględnienia potrzeb
ochrony przyrody.
Obszary sieci Natura 2000 podano zgodnie z danymi zawartymi na stronie
www.natura2000.mos.gov.pl

3.1.5. Zasoby naturalne
Wielkopolska często odbierana jest jako region Polski pozbawiony większych
zasobów surowców naturalnych. Do najwaŜniejszych bogactw naturalnych
województwa naleŜy m.in. gaz ziemny, którego wydobycie, w województwie
wielkopolskim, stanowi 53% wydobycia na NiŜu Polskim i 35% wydobycia
ogólnokrajowego. Gaz ziemny jest bardzo waŜnym surowcem z punktu
widzenia ochrony środowiska, gdyŜ przy jego wydobyciu nie występuje
degradacja obszarów, na których usytuowane są kopalnie, w przeciwieństwie
do kopalni węgla.
NajbliŜej miasta Leszna znajdują się eksploatowane złoŜa Bonikowo,
Brońsko, Kościan S, w rejonie Kościana.
NajbliŜsze zasoby węgla brunatnego zlokalizowane są w pasie pomiędzy
Krzywiniem a Gostyniem, jednak wydobycie węgla z tych złóŜ spowodowałoby
znaczne straty w rolnictwie oraz w zasobach wód podziemnych.
ZłoŜa piasków, Ŝwirów i surowców ilastych ceramiki budowlanej występują
na terenie całego województwa.
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Rys. nr 2. Zasoby naturalne w województwie wielkopolskim, źródło: Raport
o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2007, WIOŚ Poznań 2008.

3.1.6. Powiązania komunikacyjne
3.1.6.1 Połączenia drogowe
Leszno połoŜone jest w zachodniej części Wielkopolski pomiędzy dwoma
duŜymi centrami gospodarczymi - Poznaniem i Wrocławiem. Miasto pełni rolę
drogowego węzła komunikacyjnego. W granicach miasta krzyŜują się: droga
krajowa nr 5 (droga międzynarodowa E-261) relacji Świecie – Bydgoszcz –
Poznań – Leszno – Wrocław – Bolków – Lubawka – granica państwa oraz
droga krajowa nr 12 relacji: granica państwa – śary – śagań – Głogów –
Leszno – Jarocin – Kalisz – Piotrków Trybunalski – Lublin – granica państwa.
PołoŜenie na trasie dróg krajowych nr 5 i 12 zapewnia dogodne połączenie
drogowe Poznaniem i Wrocławiem, a co za tym idzie autostradami A2 i A4,
a w kontekście międzynarodowym z Czechami, Niemcami oraz poprzez
Trójmiasto równieŜ ze Skandynawią. Ponadto przez Leszno przebiega równieŜ
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droga wojewódzka nr 323 Leszno – Góra – Studzionki oraz droga wojewódzka
nr 432 Leszno – Krzywiń – Śrem – Środa Wielkopolska – Września.
Układ dróg zapewnia bardzo dobre połączenia z terenami Wielkopolski,
Dolnego Śląska oraz Górnego Śląska oraz dobre z terenami Pomorza
i Mazowsza.

3.1.6.2 Połączenia kolejowe
Leszno jest równieŜ waŜnym węzłem kolejowym posiadającym połączenia
z Poznaniem, Jarocinem, Ostrowem Wielkopolskim, Wrocławiem, Głogowem
i Wolsztynem. NajwaŜniejszą rolę odgrywa zelektryfikowana, dwutorowa linia
kolejowa o znaczeniu międzynarodowym Wrocław – Leszno – Poznań,
umoŜliwiająca połączenia ze Szczecinem, Świnoujściem, Gdynią, Katowicami,
Krakowem, Olsztynem, Jelenią Górą, Słupskiem, Bydgoszczą, Warszawą
i Berlinem. Linie o znaczeniu regionalnym i lokalnym to połączenia relacji:
Ostrów Wielkopolski – Głogów, Leszno – Jarocin oraz Leszno – Zbąszyń –
Świebodzice. Układ kolejowy zapewnia bardzo dogodne połączenia z terenami
Wielkopolski, Dolnego Śląska oraz Górnego Śląska, Mazowsza i ziemi
lubuskiej.

3.1.6.3 Połączenia lotnicze
W granicach miasta znajduje się równieŜ lotnisko Centralnej Szkoły
Szybowcowej o nawierzchni trawiastej, obsługujące jedynie samoloty
sportowe. Obecnie czynione są starania o włączenie lotniska w Lesznie do
ruchu międzynarodowego.
NajbliŜsze pasaŜerskie porty lotnicze znajdują się w odległym o ok. 80 km
Poznaniu (Port Lotniczy Poznań „ŁAWICA”) i w połoŜonym w odległości
ok. 100km Wrocławiu (Port Lotniczy Wrocław S.A.).

3.1.6.4 Połączenia wodne
W Lesznie brak jest dróg wodnych o istotnym znaczeniu dla transportu.

3.1.7. Uwarunkowania historyczne
Tradycje historyczne Leszna sięgają średniowiecza (koniec wieku XIV).
Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1393. Prawa miejskie Leszno otrzymało
w roku 1547. W roku 1631 miasto liczyło około 12 tysięcy mieszkańców.
Rozwój miasta załamał się po najeździe szwedzkim w połowie wieku XVII.
Kilkakrotnie, w latach 1656, 1707, 1767 i 1790 miasto było spalone.
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Ponowny rozwój miasta nastąpił od połowy wieku XIX, kiedy to w związku
z budową kolei (w roku 1856) i ogólnym wzrostem gospodarczym
Wielkopolski nastąpił rozwój przemysłu i handlu. Powstają młyny, zakłady
spirytusowe,
roszarnia,
zakłady
metalowe,
jedna
z
pierwszych
w Wielkopolsce gazowni.
W roku 1887 Leszno zostało miastem powiatowym. Powstały szkoły i banki,
budowane były nowe kamienice. Leszno było równieŜ siedzibą pruskiego
garnizonu, dla którego w latach 1903 do 1905 wybudowano kompleks
koszarowy.
Po I Wojnie Światowej i Powstaniu Wielkopolskim Leszno znalazło się
w granicach Polski, pełniąc nadal funkcję miasta powiatowego do czasu
reformy w roku 1975. W czasie II wojny światowej miasto nie uległo
większym zniszczeniom. W latach 1975 - 1998 Leszno pełniło funkcję miasta
wojewódzkiego. W roku 1977 rozszerzono granice administracyjne Leszna
o miejscowości Gronowo i Zaborowo oraz część StrzyŜewic.
Od początku roku 1999, po wprowadzeniu reformy administracyjnej kraju,
Leszno weszło w skład województwa wielkopolskiego, tracąc wprawdzie
status miasta wojewódzkiego, ale pozostając (obok Kalisza, Konina, Ostrowa
Wielkopolskiego i Gniezna) jednym z głównych ośrodków miejskich
Wielkopolski. Obecnie Leszno pełni funkcje powiatu grodzkiego i znajduje się
w nim siedziba powiatu ziemskiego.
W na przestrzeni lat 1910 - 2008 liczba ludności Leszna zmieniała się
w sposób następujący:
− rok 1910
17,2 tys. mieszkańców,
− rok 1928
16,9 tys. mieszkańców,
− rok 1933
17,2 tys. mieszkańców,
− rok 1956
27.3 tys. mieszkańców,
− rok 1967
32.5 tys. mieszkańców,
− rok 1972
35,5 tys. mieszkańców,
− rok 1977
43,8 tys. mieszkańców,
− rok 1988
55,6 tys. mieszkańców,
− rok 1994
61,0 tys. mieszkańców,
− rok 1997
62,2 tys. mieszkańców,
− rok 1999
64,6 tys. mieszkańców,
− rok 2002
63,6 tys. mieszkańców,
− rok 2005
63,9 tys. mieszkańców,
− rok 2008
64,1 tys. mieszkańców.
PowyŜsze dane przedstawiono na rysunku nr 3.
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Ludność Leszna na przestrzeni lat 1910 - 2008
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Rys. nr 3. Zmiany liczby mieszkańców Leszna w na przestrzeni lat
1910 – 2008.
Spadek liczby mieszkańców po I wojnie światowej był wynikiem większego
niŜ w innych miastach udziału słabo zintegrowanej z polskim środowiskiem
ludności niemieckiej, a szybki wzrost w latach 1972-1977 jest po części
wynikiem rozszerzenia granic miasta.

3.1.8. Aktualna sytuacja ekonomiczna
O atrakcyjności miasta i jego dobrej kondycji ekonomicznej świadczy fakt, iŜ
w rankingu „Miasta najatrakcyjniejsze dla biznesu“ przeprowadzonym przez
magazyn FORBES w 2008 roku, Leszno zajęło 7 miejsce w kategorii
„Miejscowość poniŜej 100 tys. mieszkańców”.
Dobra kondycja ekonomiczna Leszna znalazła równieŜ potwierdzenie w
zajęciu przez gminę wysokich miejsc w dwóch rankingach przeprowadzonych
przez miesięcznik Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” w roku 2007:
−
−

10 miejsce w rankingu najbogatszych samorządów, w którym kryterium
oceny stanowiły dochody budŜetowe w przeliczeniu na jednego
mieszkańca,
10 miejsce w rankingu poziomu inwestycji komunalnych w latach 20032005.
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O atrakcyjności gminy świadczy równieŜ zajęcie II miejsca w rankingu
przeprowadzonym przez Gazetę Prawną w 2007r. „Europejska Gmina –
Europejskie Miasto”, w którym kryteriami oceny była:
−
−
−

wartość umów w przeliczeniu na 1 mieszkańca,
wartość przeciętnego projektu unijnego,
liczba projektów przypadających na tys. mieszkańców.

Leszno zajęło równieŜ 22 miejsce w rankingu samorządów Rzeczypospolitej,
pod względem sytuacji finansowej i zarządzania.
Leszno jest postrzegane jako dobre miejsce do Ŝycia. W 2009r. Miasto Leszno
zleciło Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter Sp. z o.o. z Poznania
wykonanie badania ankietowego dotyczącego sposobu postrzegania przez
mieszkańców warunków Ŝycia w Lesznie. Raport został opublikowany
w czerwcu 2009r. Zgodnie z danymi zamieszczonymi w w/w raporcie
najwyŜej oceniano - podobnie jak w przypadku badań z roku 2005 zadowolenie z sytuacji w mieście jako całości, jak równieŜ aspekty związane
z sytuacją rodzinną oraz kontaktami międzyludzkimi. Sytuacja materialna
pozostaje od 2005 roku aspektem ocenianym relatywnie najsłabiej, chociaŜ
średnia ocen okazała się w roku 2009 nieznacznie wyŜsza niŜ przed czterema
laty.
Stopa bezrobocia w Lesznie jest znacznie niŜsza od średniej krajowej
w 2007r. wynosiła 6,0%, a tym samym jest niŜsza o 5,4 pkt. Działalność
gospodarcza na terenie Leszna jest mocno zróŜnicowana. W przemyśle
dominują branŜe: maszynowa, meblarska, metalowa, spoŜywcza i odzieŜowa.
Na koniec grudnia 2008 roku funkcjonowały w Lesznie 8733 podmioty
gospodarcze, z czego 118 to firmy zagraniczne. Do największych zakładów
przemysłowych miasta naleŜy zaliczyć następujące firmy:
− Euro-Comfort Sp. z o.o. – producent kołder,
− SEWS-P Sp. z o.o. – producent wiązek elektrycznych do samochodów
osobowych,
− Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. – producent pomp i odlewów,
− LOB S.A. – produkcja zabezpieczeń, okuć budowlanych i meblowych,
− Akwawit – Brasco S.A. – przedsiębiorstwo przemysłu fermentacyjnego,
− Spinko Sp. z o.o. – producent odlewów stopów aluminiowych, klamek
okiennych i drzwiowych, podzespołów motoryzacyjnych,
− Lespin Sp. z o.o. – producent odzieŜy damskiej i męskiej,
− Leithauser Sp. z o.o. – producent garniturów męskich.
oraz
− Zakłady Mechaniczno-Meblowe „Meblomech” Sp. z o.o. – branŜa
meblarska,
− Przędsiębiorstwo z udziałem kapitału zagranicznego Pol-Leim-Holz Sp.
z o.o. – branŜa meblarska,
− Euroline Sp. z o.o. – producent tapicerowanych mebli wypoczynkowych,
PROJEKT ZAŁOśEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA LESZNA

26
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40

−
−
−
−

„Andante” Sp. z o.o. – branŜa odzieŜowa,
C&C Partners Telecom Sp. z o.o. – branŜa telekomunikacyjna,
Frili Properties Polska Sp. z o.o. – rynek nieruchomości,
Wilka Polska Sp. z o.o. – producent zamknięć drzwiowych.

3.2. Stan środowiska
3.2.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza
Zanieczyszczenia powietrza na terenie Leszna są to zanieczyszczenia
pochodzenia antropogenicznego, związane z działalnością człowieka.
Największy wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza wywiera działalność
człowieka związana z produkcją energii cieplnej i ruchem komunikacyjnym.
Wśród czynników antropogenicznych naleŜy takŜe wskazać sposób
zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego oraz uwarunkowania
demograficzne.
W poniŜszej tabeli przedstawiono wielkości emisji zanieczyszczeń związanych
z sektorem energetycznym, pochodzących ze spalania paliw, dla głównych
zakładów
miasta
Leszna,
na
podstawie
bazy
danych
Urzędu
Marszałkowskiego w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,
w przedziale czasowym od 2006 do 2008r.
Tabela nr 2. Ładunek zanieczyszczeń z głównych zakładów miasta Leszna,
w przedziale czasowym od 2006 do 2008r. (źródło: Urząd Marszałkowski
w Poznaniu).
Wielkość emisji zanieczyszczeń
Mg/rok
Jednostka

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w Lesznie
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Przemysłu
Farmaceutycznego AKWAWIT –
BRASCO S.A.

Pył ze
Dwutlenek
spalania
siarki
paliw
2008r.

Dwutlenek
azotu

Tlenek
węgla

128,4

141,78

105,0

162,0

39,40

38,50

46,17

88,82

116,45

122,67

107,46

158,40

39,90

38,97

48,22

90,10

2007r.
Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w Lesznie
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Przemysłu
Farmaceutycznego AKWAWIT –
BRASCO S.A.
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c.d. tabeli nr 2.
2006r.
Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
w Lesznie Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Przemysłu
Farmaceutycznego AKWAWIT –
BRASCO S.A.

47,10

47,22

105,07

171,1

42,87

41,80

51,30

96,60

Kolejna tabela przedstawia ilości paliw zuŜytych przez wyŜej wyszczególnione
zakłady, na przestrzeni lat od 2006 do 2008r., zgodnie z bazą danych Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu.
Tabela nr 3. ZuŜycie paliwa dla głównych podmiotów gospodarczych miasta
Leszna, w przedziale czasowym od 2006 do 2008r. (źródło: Urząd
Marszałkowski w Poznaniu).
Jednostka prawna

AKWAWIT
- BRASCO S.A.

Jedn.
zuŜycia
Mg
mln m3

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
w Lesznie Sp. z o.o.

Mg
Mg

Nazwa paliwa
węgiel kam.
energetyczny
(>23865kJ\kg)
gaz ziemny
zaazotowany
węgiel kamienny
niskokaloryczny
inne paliwa stałe

ZuŜycie paliwa
2006

2007

2008

9532,42

8890,05

8774,34

6,62

6,33

5,70

25848

26368

26261

419,55

445,30

-

Na podstawie danych przedstawionych w powyŜszych tabelach wnioskować
moŜna, iŜ na przestrzeni trzech ostatnich lat, emisja związana ze spalaniem
paliw z sektora gospodarczego utrzymuje się na podobnym poziomie.
Na jakość powietrza atmosferycznego miasta Leszna wpływa szereg
czynników, wśród których znajdują się m.in.:
− wielkość i rozkład emisji substancji,
− parametry wprowadzania substancji do powietrza,
− parametry i typ emitorów,
− warunki klimatyczne,
− uwarunkowania demograficzne,
− ukształtowanie i sposób zagospodarowania przestrzennego terenu,
− rodzaj uŜytkowania powierzchni,
− przemiany fizyko-chemiczne substancji.
Najbardziej naraŜone na negatywne wpływy zanieczyszczeń powietrza
są obszary charakteryzujące się intensywną zabudową z niewielkim udziałem
terenów zielonych, duŜą gęstością zaludnienia oraz wysokim natęŜeniem
ruchu komunikacyjnego.
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W Lesznie obszary podlegające tego typu zagroŜeniu to tereny Starego Miasta
i Śródmieścia, gdzie przez tereny o duŜym zagęszczeniu zabudowy
przebiegają drogi wojewódzkie, którymi prowadzony jest tranzyt z zachodu
na wschód i na północ. Dodatkowym zagroŜeniem są tutaj źródła
tzw. „niskiej emisji”, a więc indywidualne piece węglowe zlokalizowane
w budynkach mieszkalnych, głównie w starego typu kamienicach.
Wielkość emisji pochodzącej z tych instalacji przedstawiono szczegółowo
w rozdziale nr 6.
W roku 2001 rozpoczęto pierwszy etap realizacji działań związanych
z dostosowaniem systemu jakości powietrza do wymagań standardów Unii
Europejskiej i utworzeniem systemu monitorowania jego jakości - dokonano
wstępnej oceny jakości powietrza, natomiast w latach kolejnych wykonywano
roczną ocenę bieŜącą stanu zanieczyszczenia powietrza.
W chwili obecnej, oceny poziomów substancji w powietrzu dokonuje się
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17.12.2008r.
w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U.
z 2009r. Nr 5 poz. 31). Oceny i wynikające z nich działania odnoszone są do
jednostek terytorialnych nazywanych strefami, obejmujących obszar całego
kraju. Podział kraju na strefy został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 6 marca 2008r. w sprawie stref, w których dokonuje się
oceny jakości powietrza (Dz.U. z 2008r. Nr 52 poz. 310).
Dla celów oceny jakości powietrza pod kątem zawartości dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla, benzenu, pyłu zawieszonego
PM10, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu strefę stanowi:
- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyŜej 250 tysięcy,
- obszar jednego lub więcej powiatów połoŜonych na obszarze tego samego
województwa nie wchodzący w skład aglomeracji.
Dla celów oceny jakości powietrza pod kątem zawartości ozonu strefę
stanowi:
- aglomeracja,
- pozostały obszar województwa nie wchodzący w skład aglomeracji.
Dla omawianego terenu Rozporządzenie ustala: miasto Leszno - kod strefy
PL.30.04.m.01.
W ocenie jakości powietrz przyjmuje się następujące klasy jakości powietrza:
Klasa strefy A - stęŜenia zanieczyszczeń nie przekraczają poziomów
dopuszczalnych, brak wymaganych działań.
Klasa strefy B - stęŜenia zanieczyszczeń powyŜej poziomów dopuszczalnych,
ale poniŜej poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji,
wymagane określenie obszaru przekroczeń.
Klasa strefy C - stęŜenia zanieczyszczeń powyŜej poziomów dopuszczalnych
powiększonych o margines tolerancji, wymagane określenie obszaru
przekroczeń oraz opracowanie Programu Ochrony Powietrza w rozumieniu
ustawy POŚ.
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W poniŜszej tabeli przedstawiono dopuszczalne poziomy substancji
w powietrzu, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomu niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008r. Nr 47, poz. 281).
Tabela nr 4. Dopuszczalne poziomy stęŜeń substancji w powietrzu.

Nazwa
substancji

Dopuszczalny
poziom
substancji w
powietrzu

Wartość
marginesu
tolerancji

µg/m3

%/µg/m3

Dopuszczalna
częstość
przekroczenia
dopuszczalnego
poziomu w roku
kalendarzowym

24 godziny

50

0

35 razy

rok kalendarzowy

40

0

nie dotyczy

Jedna godzina

40

rok kalendarzowy

30

rok kalendarzowy

30

0

Nie dotyczy

Jedna godzina

350

0

24 razy

125

0

3 razy

Rok
kalendarzowy i
pora zimowa

20

0

Nie dotyczy

Osiem godzin

10000

0

Nie dotyczy

Okres
uśredniania
wyników
pomiarów

Pył PM10

Dwutlenek
azotu
Tlenki azotu

Dwutlenek
siarki

Tlenek węgla

24 godziny

0
(od 2010r.)
0
(od 2010r.)

18 razy
nie dotyczy

Na terenie miasta Leszna pomiary zanieczyszczenia powietrza prowadzone są
w jednej stacji pomiarowej naleŜącej do Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Poznaniu, zlokalizowanej w centrum miasta,
w dzielnicy Podwale, w bliskim sąsiedztwie Starego Miasta, przy
ul. Paderewskiego. Na zachód od stacji znajdują się obiekty przemysłowe i
tory kolejowe. Na wschód od stacji znajduje się Park Kościuszki, a w dalszej
odległości ulica Mickiewicza łącząca się z drogą krajową nr 5. Pobliska
zabudowa jest typową zabudową miejską starego typu.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu opracowuje
corocznie ocenę jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Ocenę
przeprowadza z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na
ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. W poniŜszej tabeli
przedstawiono wyniki oceny dla miasta Leszna, na podstawie badań
przeprowadzonych
w
na
stacji
pomiarowej
zlokalizowanej
przy
ul. Paderewskiego na przestrzeni ostatnich lat 2007-2008r.
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Tabela nr 5. StęŜenia zanieczyszczeń powietrza. Dane ze stacji pomiarowej
przy ul. Paderewskiego 2007-2008r. (według WIOŚ).
Mierzone zanieczyszczenia [µg/m3]
NOx
NO2
NO2
SO2
SO2
SO2
1 rok 1 h
1 rok
1h
24h
1 rok
A)
A)
2007
13,6
12,9
1,8 B)
2008
14,4 A)
14,5
1,9 B)
A) pomiary pod kątem ochrony zdrowia.
B) pomiary pod kątem ochrony roślin.
Adres stacji

W ostatnich latach, dla zanieczyszczeń wymienionych w poniŜszej tabeli nie
zmierzono przekraczania poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu,
natomiast przekroczenia dopuszczalnej wartości dopuszczalnej pyłu
odnotowano w roku 2006. Dane dotyczące lat 2005 - 2008 przedstawiono
w poniŜszej tabeli. Przedstawiono w niej wyniki ostatniej rocznej oceny
jakości powietrza z roku 2008.
Tabela nr 6. Wyniki pomiarów pyłu PM10 w latach 2005–2008 (źródło:
Raport WIOŚ 2008r.).
Lokalizacja
stanowiska
Leszno WIOŚ
ul. Paderewskiego

uśrednianie 24-godzinne
częstość przekraczania
poziomu dopuszczalnego w
roku kalendarzowym
2005
2006
2007 2008
34

68

18

34

średnie roczne [µg/m3]
2005

2006

2007

2008

36,7

38,5

23,0

29,0

Wg danych WIOŚ i rozkładu stęŜeń 24-godz pyłu PM10 w ciągu roku 2006
wzrost stęŜeń występował w sezonie chłodnym (pokrywającym się z sezonem
grzewczym) i głównie w tym okresie odnotowywano przekroczenia
dopuszczalnego poziomu substancji. NajwyŜsze stęŜenia pyłu PM10
odnotowane zostały w styczniu i lutym 2006 roku, kiedy to w całym kraju
utrzymywały się przez dłuŜszy czas silne mrozy związane z ośrodkiem
wyŜowym jaki rozbudował się nad Europą. MoŜna więc przypuszczać,
Ŝe powodem przekroczeń w sezonie grzewczym jest emisja z sektora
komunalno-bytowego, wpływająca na wyraźne pogorszenie warunków
aerosanitarnych w miastach.
Przekroczenia dopuszczalnego stęŜenia 24-godzinnego pyłu PM1O w 2006r.
na stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Paderewskiego, spowodowały
konieczność opracowania i realizacji Programu ochrony powietrza dla miasta
Leszna.
W roku 2009r. do dnia 31 października liczba przekroczeń dopuszczalnego
poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny (przy
dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku - 35), na obszarze miasta
Leszna wynosiła 44. Do 30 września 2009 nie osiągnięto jednak i nie
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przekroczono alarmowego poziomu substancji w powietrzu określonego dla
24 - godzinnego czasu uśredniania wyników pomiarów pyłu PM10 który,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 03 marca 2008 roku
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu wynosi 200 µg/m3
(Dz.U. z 2008r. Nr 47, poz 281).

3.2.2. ZagroŜenie środowiska hałasem
Za najbardziej dokuczliwy uznaje się hałas komunikacyjny. Jest on równieŜ
głównym źródłem zakłóceń klimatu akustycznego. Poziom hałasu
komunikacyjnego zaleŜy od wielu czynników, bezpośrednio od:
− natęŜenia ruchu,
− prędkości przejeŜdŜających pojazdów,
− stanu technicznego pojazdów poruszających się po drodze,
− rodzaju i stanu nawierzchni drogi.
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na poziom hałasu jest rodzaj
otaczającej drogę zabudowy. Przez Leszno przebiegają drogi krajowe
(nr 5 oraz 12) oraz wojewódzkie (nr 432 i nr 323). Kontrole w zakresie emisji
hałasu w Ŝadnym z zakładów na terenie miasta nie stwierdziły przekroczenia
dopuszczalnego poziomu.
Wg informacji WIOŚ Delegatura w Lesznie, pomiary akustyczne na terenie
miasta prowadzone były przy ul. 17 Stycznia. W tym rejonie wartość progowa
natęŜenia hałasem wynosiła 75dB. Pomiary wykazały, Ŝe równowaŜny poziom
hałasu nieznacznie przekroczył wartość progową i wynosił 76dB.

3.2.3. Monitoring środowiska gleb
W oparciu o monitoring środowiska gleb (informacja WIOŚ) stwierdzono
w próbkach z terenu miasta Leszna podwyŜszoną zawartość miedzi oraz
niklu. Pozostałe pierwiastki takie jak ołów, mangan, Ŝelazo, chrom, arsen,
siarka siarczanowa występują w stęŜeniu dopuszczonym przez normy.

3.2.4. Oczyszczanie ścieków
Na potrzeby mieszkańców Leszna funkcjonuje oczyszczalnia ścieków
z podwyŜszonym usuwaniem biogenów. Obsługuje ona 99,88% ludności
miasta. Wielkość oczyszczalni wyraŜona w RLM (równowaŜna liczba
mieszkańców) jest określona na 122 753 osoby. Roczna przepustowość
oczyszczalni wynosi 25526 dam3/rok (1dam3 = 1000m3). W 2007 roku
oczyszczono 5557 dam3 ścieków, łącznie z wodami infiltracyjnymi oraz
ściekami dowoŜonymi. Głównym przeznaczeniem osadów wytworzonych w
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oczyszczalni ścieków są uprawy roślin przeznaczonych do produkcji
kompostu – 4086 ton w ciągu roku.

3.2.5. Gospodarka odpadami
W granicach miasta Leszna nie znajduje się uŜytkowane składowisko
odpadów komunalnych. W Lesznie w 2006 roku wytworzono 36,2tys.Mg
odpadów z czego tylko 7,4tys.Mg zostało zdeponowanych na składowisku
(dane GUS za 2006 r.). NajbliŜsze eksploatowane składowiska odpadów
znajdują się w Gminie Śmigiel w miejscowości Koszanowo oraz Gminie
Krzemieniewo w miejscowości Krzemieniewo.

3.3. Istniejąca infrastruktura techniczna słuŜąca pokryciu
potrzeb energetycznych
3.3.1. Zaopatrzenie w ciepło
Na terenie miasta Leszna produkcją i dystrybucją ciepła zajmuje się Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy
ul. Spółdzielczej 12.
Przedsiębiorstwo to zaopatruje w ciepło miasto Leszno na podstawie
następujących koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki:
− na wytwarzanie ciepła nr WCC/59/272/U/OT-5/98/RO z dnia
25 września 1998 r. ze zmianami ujętymi w:
• WCC/59A/272/U/OT-5/99 z dnia 8 kwietnia 1999 r.,
• WCC/59B/272/W/3/2000/ZJ z dnia 28 lipca 2000 r.,
• WCC/59C/272/W/OPO/2003/AJ z dnia 24 września 2003r.,
• WCC/59D/272/W/OPO/2005/AJ z dnia 2 marca 2005r,
• WCC/59E/272/W/OPO/2005/AJ z dnia 4 listopada 2005r.,
• WCC/59F/272/W/OPO/2007/AJ z dnia 2 lutego 2007r.,
• WCC/59-ZTO/272/W/OPO/2007/MP z dnia 4 maja 2007r.,
• WCC/59-ZTO/272/W/OPO/2008/MP z dnia 12 lutego 2008r.,
• WCC/59-ZTO-C/272/W/OPO/2009/AJ z dnia 30 kwietnia 2009r.
−

na przesyłanie i dystrybucję ciepła (Nr PCC/61/272/U/OT-5/98/RO z
dnia 25 września 1998 r., ze zmianami ujętymi w:
• PCC/61/S/272/U/3/99 z dnia 14 lipca 1999 r.,
• PCC/61A/272/W/3/99/RW z dnia 21 października 1999 r.
• PCC/61B/272/W/3/2001/BK z dnia 17 października 2001r.,
• PCC/61C/272/W/OPO/2005/AJ z dnia 2 marca 2005r.,
• PCC/61-ZTO/272/W/OPO/2005/MP z dnia 4 maja 2007r.).
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Podstawowe dane techniczne sytemu cieplnego obsługiwanego przez MPEC
w Lesznie:
− eksploatowane kotłownie:
• ciepłownia „Zatorze” o mocy 91,40 MW,
• 16 kotłowni gazowych o łącznej mocy 2,744 MW,
− węzły cieplne – 199 szt.,
− sieć cieplna – 29,5 km,
− zapotrzebowanie na ciepło – 67,92 MW,
− powierzchnia ogrzewanych obiektów – 798,0 tys. m2,
− kubatura ogrzewanych obiektów – 3 614,5 tys. m3.

3.3.1.1 Źródła ciepła eksploatowane przez MPEC Sp. z o.o.
Ciepłownia “Zatorze”
Źródłem ciepła dla miejskiego systemu jest ciepłownia „Zatorze”, która jest
zlokalizowana w północno zachodniej części miasta. Łączna nominalna moc
cieplna ciepłowni wynosi 91,40 MW, wyposaŜenie stanowią trzy kotły wodne
produkcji SEFAKO o następujących mocach cieplnych:
− Kocioł WR-25M
35,7 MW
o sprawności 85 %,
− Kocioł WR-25
29,1 MW
o sprawności 82 %,
− Kocioł WR-10
11,7 MW
o sprawności 84 %.
Wyprodukowany czynnik grzewczy o parametrach obliczeniowych 135/80
zimą i 90/50 latem, jest tłoczony ciepłociągiem magistralnym do odbiorców
znajdujących się na terenie miasta. Regulacja parametrów sieci odbywa się
przy pomocy regulacji jakościowej, poprzez zmiany temperatury czynnika
grzewczego bez regulacji jego przepływu. Spaliny ze wszystkich trzech kotłów
odprowadzane są do wspólnego komina o konstrukcji Ŝelbetowej o wysokości
101 metrów i średnicy na wylocie spalin 2,3m. Ciepłownia wyposaŜona jest w
instalację do odsiarczania spalin metodą półsuchą oraz urządzenia
odpylające: bakteryjne odpylacze cyklonowe i workowe odpylacze tkaninowe.
Skuteczność odsiarczania określona jest na 80%, a skuteczność odpylania
na 95%. MPEC sp. z o.o. w Lesznie posiada pozwolenie zintegrowanego dla
instalacji energetycznej spalania paliw dla ciepłowni „Zatorze” z dnia
30 czerwca 2006 ze zmianami zawartymi w decyzji z 06 listopada 2008.
Pozostałe kotłownie
Poza główną ciepłownią „Zatorze” MPEC Sp. z o.o. eksploatuje 16 niewielkich
kotłowni lokalnych. Wszystkie te kotłownie mają charakter lokalny,
a źródłem ciepła jest gaz ziemny. Parametry tych kotłowni zestawiono
w tabeli poniŜej.
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Tabela nr 7. Parametry pozostałych kotłowni lokalnych uŜytkowanych przez
MPEC Sp. z o.o. w Lesznie.
Moc kotłowni
Lp.
Adres kotłowni
[MW]
1
ul. Klonowicza
0,210
2
ul. Słowiańska 29
0,024
3
Marcinkowskiego 4
0,065
4
ul. Narutowicza 34
0,050
5
Rynek 16
0,045
6
Pl. Metziga 6
0,100
7
ul. Leszczyńskich 13
0,100
8
ul. Leszczyńskich 20
0,120
9
ul. Kasprowicza 3
0,130
10
Al. Jana Pawła II 21
0,200
11
ul. Dąbrowskiego 2
0,110
12
ul. Wałowa 5
0,110
13
ul. Narutowicza 57
0,460
14
ul. Dworcowa 1
0,275
15
Racławicka/Sienkiewicza
0,285
16
Racławicka/Sienkiewicza
0,460

3.3.1.2 Źródła ciepła w głównych zakładach przemysłowych
Akwawit
AKWAWIT – BRASCO S.A. (przedsiębiorstwo przemysłu fermentacyjnego)
w swoim zakładzie w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 2 eksploatuje dwie
kotłownie:
− Kotłownię węglową o mocy 17,498 MW wyposaŜoną w pięć kotłów
parowych typu OKR i OR,
− Kotłownię gazową o mocy 13,2 MW wyposaŜoną w dwa kotły parowe:
RN-HDD Viessmann, 6,6 MW oraz Omnical o mocy 6,6 MW Babcock.
Leszczyńska Fabryka Pomp
Leszczyńska Fabryka Pomp jest zlokalizowana przy ul. Fabrycznej 15.
Przedsiębiorstwo posiada kotłownię gazową o mocy 559kW, olejową o mocy
300kW oraz promienniki gazowe o łącznej mocy 2718kW.
Spinko Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Spinko
jest zlokalizowane przy ul. OkręŜnej
Przedsiębiorstwo posiada kotłownię gazową o łącznej mocy 1790kW.

20.
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Eurocomfort
Przedsiębiorstwo „EuroComfort” jest zlokalizowane przy ul. Spółdzielczej 49.
Przedsiębiorstwo posiada siedem kotłowni gazowych o łącznej mocy
1180kW.
Metalplast LOB S.A.
Przedsiębiorstwo „Metalplast LOB” S.A. jest zlokalizowane w północnej części
miasta przy ul. Magazynowej 4 . Przedsiębiorstwo posiada węzeł cieplny oraz
kotłownię gazową o mocy 550kW.

3.3.1.3 Kotłownie indywidualne
W mieście istnieje prawie 300 indywidualnych kotłowni opalanych węglem
oraz około 450 małych kotłowni gazowych. Poza tym pracuje jeszcze
niewielka ilość indywidualnych kotłowni olejowych oraz opalanych gazem
płynnym. Ich sumaryczna moc trudna jest do określenia ze względu na brak
danych dla rozproszonych źródeł energii.
Zestawienie większych kotłowni na terenie miasta Leszna przedstawiono w
załącznikach nr 1 i 2.

3.3.1.4 System transportu i dystrybucji ciepła
Sieć cieplna
Na terenie Leszna istnieje jedna sieć cieplna obsługiwana przez MPEC Leszno
Sp. z o.o., prowadzi ona czynnik grzewczy z ciepłowni „Zatorze” do odbiorców
ciepła. Całkowita długość sieci to 29,5km. Z ciepłowni wyprowadzona jest
magistrala ciepłownicza o średnicy 600mm. Układ sieci ciepłowniczej na
terenie miasta Leszna ma charakter liniowy – jedna główna magistrala
z kilkunastoma odgałęzieniami. Schemat przebiegu sieci cieplnej pokazany
jest na załączonym rysunku. Większość rurociągów ciepłowniczych jest
wykonana w technologii tradycyjnej, czyli rurociągi stalowe układane
w kanałach ciepłowniczych lub na estakadach. Jedynie odcinki i przyłącza
w ostatnich 10 latach wykonywane były w technologii sieci preizolowanych.
Nie przewiduje się rozbudowy ani zmiany ukształtowania sieci cieplnej.
Węzły cieplne
Ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej dostarczane jest do odbiorców poprzez
węzły cieplne. Jest ich na terenie miasta 199, z czego tylko cztery to węzły
bezpośrednie, a reszta to węzły wymiennikowe. 52 węzły to węzły grupowe
o mocy od 0,3 MW do 6,3 MW.
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Węzły wyposaŜone są w automatykę pogodową, regulatory róŜnicy ciśnień
i przepływu oraz ciepłomierze ultradźwiękowe.
Sieci niskoparametrowe
Istnienie duŜych węzłów grupowych powoduje konieczność eksploatacji
bardzo rozbudowanych sieci niskoparametrowych. Sieci niskoparametrowe
występują w następujących obrębach miasta:
− Os. Zamenhofa,
− Nowe Miasto,
− ul. Bułgarska,
− os. Grunwaldzkie,
− ul. Sikorskiego,
− os. Sułkowskiego,
− Szpital,
− ul. Niemiecka,
− os. Ogrody,
− Gronów.
Ceny ciepła
Obecnie MPEC Leszno Sp. z o.o. stosuje cennik ciepła zatwierdzony przez
Urząd Regulacji Energetycznej decyzją Prezesa URE z dnia 13 sierpnia
2009r. nr OPO-4210-44(5)/2009/272/V/AS.
Cennik jest podzielony na następujące grupy odbiorców:
A
B
C11

C12

C21

C22

odbiorcy ciepła, dostarczanego z lokalnych źródeł ciepła opalanych
gazem ziemnym, gdzie nośnikiem ciepła jest para wodna,
odbiorcy ciepła, dostarczanego z lokalnych źródeł ciepła opalanych
gazem ziemnym, gdzie nośnikiem ciepła jest woda,
odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy
poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do grupowych węzłów cieplnych
stanowiących własność
sprzedawcy
i
eksploatowanych przez
sprzedawcę,
odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy
poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do grupowych węzłów cieplnych
stanowiących
własność sprzedawcy
i
eksploatowanych
przez
sprzedawcę, gdzie koszty zuŜycia energii elektrycznej w grupowym węźle
cieplnym ponosi odbiorca,
odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy
poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do indywidualnych węzłów
cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez
sprzedawcę,
odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy
poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do indywidualnych węzłów

PROJEKT ZAŁOśEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA LESZNA

37
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40

C31

cieplnych stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez
sprzedawcę, gdzie koszty zuŜycia energii elektrycznej w indywidualnym
węźle cieplnym ponosi odbiorca,
odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy
poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy do węzłów cieplnych
stanowiących własność odbiorców i eksploatowanych przez odbiorców.

Aktualne ceny ciepła zostały przedstawione w poniŜszej tabeli.
Tabela nr 8. Aktualne ceny ciepła.
Lp.

1

2

3

Grupa odbiorców
odbiorcy,
do
których
ciepło
dostarczane jest ze źródła sprzedawcy
poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy
do grupowych węzłów cieplnych
stanowiących własność sprzedawcy i
eksploatowanych przez sprzedawcę
odbiorcy,
do
których
ciepło
dostarczane jest ze źródła sprzedawcy
poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy
do indywidualnych węzłów cieplnych
stanowiących własność sprzedawcy i
eksploatowanych przez sprzedawcę
odbiorcy,
do
których
ciepło
dostarczane jest ze źródła sprzedawcy
poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy
do węzłów cieplnych stanowiących
własność
odbiorców
i
eksploatowanych przez odbiorców

Cena netto (zł/GJ)

Oznaczenie
grupy
odbiorców

Średnia
cena ciepła

Średnia
cena opłaty
przesyłowej

C11

33,81

13,58

C21

34,21

16,61

C31

33,56

7,57

3.3.2. Zaopatrzenie w gaz ziemny
Dystrybucją gazu na terenie miasta Leszna zajmuje się Wielkopolska Spółka
Gazownictwa Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Gazu w Lesznie.
Dane liczbowe
Pierwszą gazownię w Lesznie uruchomiono w 1865r. Ówczesna leszczyńska
gazownia miała trzy piece do wytwarzania gazu z węgla oraz zbiornik gazu
o pojemności 400m3, a jej roczna zdolność produkcyjna wynosiła 200 000m3.
W pierwszym roku eksploatacji właściciel „Komenditgesellschaft aut Aktien
Gasgesellschaft Karl Fiedrich Gierth” sprzedał odbiorcom 70 000m3 gazu.
Po kilku latach eksploatacji w 1874r. przystąpiono do rozbudowy, zakupując
drugi zbiornik o pojemności 450m3. Rozszerzenie dostaw gazu ziemnego dla
miasta trwało do listopada 1976r., kiedy zaprzestano produkcji gazu
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węglowego w leszczyńskiej gazowni. Od tej pory miasto i okolice (Rydzyna)
zaopatrywane są w gaz ziemny, przesyłany gazociągami wysokiego ciśnienia.
Sieć gazowa na terenie miasta Leszna występuje w przewaŜającym obszarze
miasta, obejmując swym dostępem prawie 96% mieszkańców miasta.
(Źródło: Zbigniew Gryczka - Przyjaciel Ludu, Zeszyt I/XCVII, 2003)
Na terenie miasta Leszna dostarczany jest gaz ziemny zaazotowany GZ-41,5.
Średnia wartość opałowa gazu wynosi 27 MJ/m3.
Opis sieci gazowej
Dopływ gazu do miejskiego gazociągu jest zlokalizowany w południowej
części miasta, gdzie umiejscowiona jest stacja redukcyjna I stopnia. Sieć
średniego ciśnienia rozdziela się na dwie główne magistrale w pobliŜu
skrzyŜowania ulic 17 stycznia i OkręŜnej. Jedna z nich obsługuje wschodnią
część miasta i Gronowo, druga obsługuje: Zatorze, Stare Miasto, Podwale,
Leszczynek i Zaborowo.
Długość sieci gazowej wynosi odpowiednio:
• sieć średniego ciśnienia
• sieć niskiego ciśnienia

69 km,
122 km.

Ilość przyłączy gazowych wynosi:
• średniego ciśnienia
• niskiego ciśnienia

1267 szt.,
5332 szt.

Większość odbiorców zasilana jest z sieci niskiego ciśnienia. Sieć średniego
ciśnienia zaopatruje w gaz większych odbiorców oraz dostarcza gaz do stacji
redukcyjnych II stopnia. W mieście znajduje się 10 stacji redukcyjnych II
stopnia naleŜących do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lesznie, reszta to stacje
redukcyjne naleŜące do odbiorców gazu. Najwięksi z nich to:
− Akwawit – Brasco S.A.
2000 m3/h,
− LOB S.A.
100 m3/h,
− Leszczyńska Fabryka Pomp sp. z o.o. 1434 m3/h,
− SPINKO
295 m3/h.
Gazociągi budowane przed 1993 rokiem wykonane są z rur stalowych,
a te wykonywane po tej dacie z rur polietylenowych.
Stan techniczny sieci naleŜy uznać za dobry. Sieci stalowe z upływem czasu
będą wymagały sukcesywnej wymiany, ale w chwili obecnej nie jest to pilne
i priorytetowe zadanie.
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Ceny gazu
Ceny gazu sprzedawanego na terenie miasta Leszna regulowane są „Taryfą
nr 2 na świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych” Wielkopolskiej Spółki
Gazownictwa, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 7 maja 2009r. znak DTA-4212-8(14)/2009/2822/II/PB.
Ceny ustala się na podstawie podziału na grupy taryfowe zamieszczone
w poniŜszej tabeli.
Tabela nr 9. Grupy taryfowe dla gazu ziemnego zaazotowanego Ls i Lw
(GZ-35 i GZ-41,5).
Grupa taryfowa

L-1
L-2
L-3
L-4
L-5
L-6
L-7A
L-7B

Roczna ilość odebranego
Wskaźnik
paliwa gazowego
nierównomierności
a [m3/rok]
obciąŜenia c
Sieć gazowa o ciśnieniu nie wyŜszym niŜ 0,5 MPa
b ≤ 25
a ≤ 400
b ≤ 25
400 < a ≤ 1600
b ≤ 25
1600 < a ≤ 10650
b ≤ 25
a > 10650
25 < b ≤ 65
65 < b ≤ 800
b > 800
c ≤ 0,571
b > 800
c > 0,571
Moc umowna
b [m3/h]

Ceny gazu zestawiono w poniŜszej tabeli nr 10.
Tabela nr 10. Ceny gazu. Stawki opłat za usługę dystrybucji.
Stawki opłat
abonamentowa
dystrybucyjna stała
dystrybucyjna zmienna
[zł/m-c]
[zł/m-c]
[zł/(m3/h) za h]
[zł/m3]
dla gazu ziemnego zaazotowanego Ls i Lw (GZ-35 i GZ-41,5)
1,80
1,50
x
0,3226
3,00
3,45
x
0,2510
4,10
10,50
x
0,2413
8,10
58,50
x
0,2250
38,00
x
0,0190
0,1258
76,00
x
0,0187
0,1248
170,00
x
0,0168
0,1217
170,00
x
0,0162
0,1095

Grupa taryfowa

L-1
L-2
L-3
L-4
L-5
L-6
L-7A
L-7B

Do stawek dolicza się podatek od towarów i usług (VAT).
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3.3.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną
Dystrybucję energii elektrycznej w Lesznie prowadzi ENEA Operator Sp.
z o.o. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Leszno.
Leszno zaopatrywane jest w energię elektryczną z systemu sieci wysokiego
napięcia poprze dwie stacje transformatorowe:
−
−

GPZ Leszno- Gronowo zlokalizowaną przy północnej granicy miasta,
GPZ Leszno Wschód zlokalizowaną we wschodniej części miasta.

Główne linie zasilania średniego napięcia to :
• Leszno I , linia wzdłuŜ ulicy Myśliwskiej,
• Leszno II, linia doprowadzona w rejon ul. 21 Października,
• Leszno III i Leszno IV, prowadzone do zachodnich części miasta.
Zdecydowana większość linii średniego napięcia prowadzona jest w postaci
kabli podziemnych.
Ceny energii elektrycznej
Odbiorcy za świadczone usługi dystrybucji rozliczani są, przez Enea Operator
Sp. z o.o., według stawek opłat właściwych dla grup taryfowych. Podział
odbiorców na grupy taryfowe dokonywany jest wg kryteriów określonych
w §6 ust. 1 rozporządzenia taryfowego (Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energia elektryczną (Dz. U. z 2007r.
Nr 128, poz. 895 z późn. zm.).
Sposób
konstrukcji
oznaczenia
poszczególnych
przedstawiono na schemacie (rysunek nr 4).

grup

taryfowych
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Rys. nr 4. Oznaczenia grupy taryfowych dla dystrybucji energii elektrycznej.
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Grupę taryfową C11o stosuje się wyłącznie w przypadkach, gdy
odbiorniki energii sterowane są astronomicznym zegarem sterującym,
wymuszającym załączanie i wyłączanie wszystkich odbiorników,
skorelowanym z astronomicznym czasem zachodów i wschodów słońca
albo sterowanym radiowo lub przez SCA (sterowanie częstotliwością
akustyczną), zainstalowanym na koszt odbiorcy w porozumieniu z ENEA
Operator i oplombowanym przez ENEA Operator.



Do grup taryfowych G11, G12, G12w kwalifikuje się odbiorców
zuŜywających energię na potrzeby gospodarstw domowych oraz
związanych z nimi pomieszczeń gospodarczych (pomieszczenia
piwniczne, garaŜe, strychy) niezaleŜnie od poziomu napięcia i wielkości
mocy umownej. Według powyŜszych grup taryfowych rozliczana jest
równieŜ energia zuŜywana na potrzeby:
a)
lokali o charakterze zbiorowego zamieszkania, w szczególności
takich jak: domy akademickie, internaty, hotele robotnicze,
jednostki penitencjarne w części bytowej, klasztory, plebanie,
kanonie, wikariaty, rezydencje biskupie, koszary, domy opieki
społecznej, hospicja, domy dziecka, a takŜe energia zuŜywana w
pomieszczeniach
pomocniczych
tych
obiektów
słuŜących
potrzebom bytowo-komunalnym mieszkańców i nie mających
charakteru handlowo-usługowego,
b) mieszkań
rotacyjnych,
mieszkań
pracowników
placówek
dyplomatycznych i zagranicznych przedstawicielstw,
c)
domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach
działkowych oraz w przypadkach wspólnego pomiaru administracji
ogródków działkowych,
d) oświetlenia w budynkach mieszkalnych, w szczególności takich
jak: klatki schodowe, numery domów, piwnice, strychy, suszarnie,
e)
zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
f)
węzłów cieplnych i hydroforni, będących w gestii administracji
domów mieszkalnych,
g)
garaŜy
indywidualnych
uŜytkowników
nie
związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.



Grapę taryfową R stosuje się w rozliczeniach z odbiorcami, których
instalacja nie jest wyposaŜona w układ pomiarowo-rozliczeniowy,
tj. w szczególności w przypadkach:
a)
krótkotrwałego poboru energii,
b) silników syren alarmowych przyłączonych do sieci bez licznika,
c)
stacji ochrony katodowej gazociągów,
d) oświetlenia reklam.

W zaleŜności od przynaleŜności do poszczególnej grupy odbiorców Enea
Operator Sp. z o.o. obecnie na terenie obszaru nr III (poznański) stosuje
przedstawione w następnych tabelach stawki opłat za energię elektryczną.
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Tabela nr 11. Obszar nr III – poznański. Grupy taryfowe A, B i C.
STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI
bez podatku od towarów i usług
Grupa
taryfowa

składnik stały
składnik
składnik
stawki sieciowej zmienny stawki zmienny stawki
SSVn
sieciowej SZVn* sieciowej SZVn**

stawka
jakościowa
SoSJ

[zł/MW/m-c]
[zł/MWh]
A21
7 021,46
16,05
15,44
9,82
A23
7 021,46
16,05
15,44
9,82
B11
6 188,83
62,97
60,59
9,82
B12
6 188,83
62,97
60,59
9,82
B21
8 300,00
37,22
35, SI
9,82
B22
8 300,00
37,22
35,81
9,82
B23
8 300,00
37,22
35,81
9,82
C21
9 148,01
82,54
79,42
9,82
C22a
9 148,01
82,54
79,42
9,82
C22b
9 148,01
82,54
79,42
9,82
C22w
12 089,87
66,01
63,51
9,82
[zł/kW/m-c]
[zł/kWh]
C11
2,41
0,1288
0,1239
0,0098
C11o
4,89
0,0433
0,0417
0,0098
C12a
2,41
0,0947
0,0911
0,0098
C12b
2,41
0,0947
0,0911
0,0098
C11p
2,41
0,1288
0,1239
0,0098
C12ap
2,41
0,0947
0,0911
0,0098
C12bp
2,41
0,0947
0,0911
0,0098
*obowiązuje do dnia 28 lutego 2009 r. w związku z Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r.
o podatku akcyzowym,
**obowiązuje od dnia 1 marca 2009 r. w związku z Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r.
o podatku akcyzowym.
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Tabela nr 12. Obszar nr III – poznański. Grupy taryfowe G.
STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI
bez podatku od towarów i usług
Grupa
taryfowa

składnik
stały stawki
sieciowej
SSVn

składnik zmienny
stawki sieciowej
SZVn*
Cała
doba
/dzień/
szczyt

Noc
/poza
szczyt

[zł/MW/m-c]

układ 1 fazowy
układ 3 fazowy

2,56
3,92

G12
układ 1 fazowy
układ 3 fazowy

3,55
6,06

G12w
układ bezpośredni
układ pół lub pośredni

10,82
58,44

układ 1 fazowy
układ 3 fazowy
G12p

2,56
3,92

Noc
/poza
szczyt

cała
doba

cała
doba

0,1437

X

0,1383

X

0,0098

dzień

noc

dzień

noc

dzień
i noc

0,1594

0,0527

0,1534

0,0507

0,0098

szczyt

poza
szczyt

szczyt

poza
szczyt

szczyt
i poza
szczyt

0,1485

0,0457

0,1429

0,044

0,0098

cała
doba

G11p

Cała doba
/dzień/
szczyt

stawka
jakościo
wa
SoSJ

[zł/MWh]

cała
doba

G11

składnik zmienny
stawki sieciowej
SZVn**

cała
doba

cała
doba

0,1437

X

0,1383

X

0,0098

dzień

noc

dzień

noc

dzień
i noc

układ 1 fazowy
3,55
0,1594 0,0527
0,1534
0,0507
0,0098
układ 3 fazowy
6,06
*obowiązuje do dnia 28 lutego 2009 r. w związku z Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r.
o podatku akcyzowym,
**obowiązuje od dnia 1 marca 2009 r. w związku z Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r.
o podatku akcyzowym.

3.3.4. Źródła zaopatrzenia w paliwa
Węgiel kamienny
Węgiel kamienny i miał węglowy spalany na terenie miasta Leszna pochodzi
głównie kopalń Górnego Śląska. Węgiel dostarczany jest tu koleją lub
transportem samochodowym. Jakość i asortyment sprzedawanego paliwa
jest róŜnorodna. Jego średnie parametry wynoszą:
− Wartość opałowa
23000 kJ/kg,
− Zawartość popiołu
18 %,
− Zawartość siarki palnej
0,8 %.
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Olej opałowy
Olej opałowy ze względu na jego rosnącą cenę nie jest obecnie znaczącym
źródłem energii wykorzystywanym w gospodarstwach domowych i przemyśle.
Gaz płynny
Skroplony gaz uzyskiwany jest, jako produkt uboczny przy rafinacji ropy
naftowej. Niewielkie jego ilości otrzymuje się takŜe ze złóŜ gazu ziemnego,
zwykle na początku uruchamiania nowego odwiertu. Produkt ten jest gazem
w temperaturze pokojowej przy normalnym ciśnieniu. W temperaturze
pokojowej ulega on skropleniu przy ciśnieniu od 2,2 do 4 atm. Do butli jest
pompowany przy ciśnieniu rzędu 6 atm. Butle i zbiorniki, w których się go
przechowuje i transportuje, napełnia się zwykle do 85% objętości, aby
uniknąć rozerwania butli przez rozszerzającą się przy zmianie temperatury
ciecz.
Podobnie, jak olej opałowy gaz skroplony ze względu na jego cenę nie jest
znaczącym źródłem energii. Stosowany jest głownie na terenach, gdzie nie
ma dostępu do sieci gazowej bądź cieplnej.

3.3.5. Odnawialne źródła energii
Według ustawy Prawo energetyczne źródła energii zdefiniowano następująco:
„Odnawialne źródło energii – 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 takŜe z biogazu powstałego w procesach
odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych
szczątek roślinnych i zwierzęcych”. W związku z tym do surowców
odnawialnych moŜemy zaliczyć:
− energię wód,
− energię geotermalna,
− energię słoneczna,
− energię wiatru,
− biomasa (drewno, słoma, odchody zwierząt),
− biogaz.
Głównym, potencjalnym źródłem energii wykorzystywanym przez miasto
Leszno moŜe być:
− energia słoneczna,
− energia wiatru,
− biogaz,
− biomasa,
− energia geotermalna.
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PoniŜej w kolejnym rozdziale przedstawiono
poszczególnych źródeł energii odnawialnej.

krótką

charakterystykę

3.3.5.1 Energia słoneczna
Do Ziemi dociera promieniowanie słoneczne zbliŜone widmowo do
promieniowania ciała doskonale czarnego o temperaturze ok. 5700 K. Przed
wejściem do atmosfery moc promieniowania jest równa 1367 W/m²
powierzchni prostopadłej do promieniowania słonecznego. Część tej energii
jest odbijana i pochłaniana przez atmosferę, do powierzchni Ziemi w
słoneczny dzień dociera około 1000 W/m². Ilość energii słonecznej
docierającej do danego miejsca zaleŜy od szerokości geograficznej oraz od
czynników pogodowych. Średnie roczne nasłonecznienie obszaru Polski
wynosi ~3500 MJ*m-2*rok-1 (~1100 kWh*m-2*rok-1) na poziomą
powierzchnię, co odpowiada wartości opałowej 120 kg paliwa umownego.
Leszno zlokalizowane jest w obszarze średniego nasłonecznienia w wysokości
1100 kWh/m2rok.
Obecnie stosowane są dwa sposoby wykorzystania energii słonecznej, jako
źródła ciepła:
− konwersję fototermiczną,
− konwersję fotowoltaiczną.
Konwersja fototermiczna, to bezpośrednia zamiana energii promieniowania
słonecznego na energię cieplną. W zaleŜności od tego, czy do dalszej
dystrybucji pozyskanej energii cieplnej uŜywa się dodatkowych źródeł energii
(np. do napędu pomp), wyróŜnia się konwersję fototermiczną pasywną oraz
aktywną. W przypadku konwersji pasywnej, ewentualny przepływ nośnika
ciepła (na przykład powietrza lub ogrzanej wody) odbywa się jedynie w
drodze konwekcji. W przypadku konwersji aktywnej, uŜywane są pompy
zasilane z dodatkowych źródeł energii. NajwaŜniejszym sposobem
wykorzystania energii słonecznej na drodze konwersji fototermicznej to
produkcja ciepłej wody uŜytkowej w kolektorach słonecznych (płaskich bądź
próŜniowych). Najbardziej rozpowszechnioną instalacja solarną do produkcji
ciepłej wody uŜytkowej w domach jednorodzinnych przy pomocy kolektorów
płaskich. Ciepło z kolektorów słonecznych przetwarzane i magazynowane jest
w tzw. podgrzewaczach biwalentnych, które umoŜliwiają produkcję ciepłej
wody uŜytkowej z innych źródeł energii (np. z kota gazowego lub węglowego)
w przypadku dni o znacznym zachmurzeniu, kiedy to wydajność kolektorów
słonecznych jest bardzo mała.
Innym sposobem wykorzystania energii słonecznej w procesie konwersji
fototermicznej jest budowa ciepłowni słonecznych o znacznej ilości
kolektorów
słonecznych
dochodzących
do
kilku
tysięcy
metrów
kwadratowych powierzchni czynnej kolektorów.
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Konwersja fotowoltaiczna jest to proces przetwarzania energii słonecznej w
energię elektryczną przy pomocy ogniw fotowoltaicznych. Ogniwo
fotowoltaiczne (inaczej fotoogniwo, solar lub ogniwo słoneczne) jest
urządzeniem słuŜącym do bezpośredniej konwersji energii promieniowania
słonecznego
na
energię
elektryczną,
poprzez
wykorzystanie
półprzewodnikowego złącza typu p-n, w którym pod wpływem fotonów, o
energii większej niŜ szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika,
elektrony przemieszczają się do obszaru n, a dziury (nośniki ładunku) do
obszaru p. Takie przemieszczenie ładunków elektrycznych powoduje
pojawienie się róŜnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego.
Ten sposób pozyskania energii słonecznej ze względu na wysokie koszty
inwestycyjne jest w tej chwili bardzo mało popularny. Jednak obserwowany
w ostatnich latach wzrost sprawności ogniw fotowlataicznych oraz spadek
cen tych urządzeń moŜe w niedalekiej przyszłości spowodować wzrost
znaczenia ogniwa fotowoltaiczne, jako źródeł energii odnawialnej.
Na terenie miasta Leszno największe instalacje wykorzystujące energię
słoneczną to: kolektory słoneczne na osiedlu Wieniawa w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej DOMUS (58 kolektorów słonecznych o
powierzchni 2,5m2 kaŜdy, współpracujące z kondensacyjnymi kotłami
gazowymi, stanowiącymi zaawansowany technologicznie system produkcji i
dystrybucji ciepła dla budynków mieszkalnych) oraz instalacja solarna
zamontowana w Leszczyńskiej Fabryce Pomp (48 sztuk kolektorów
słonecznych).

3.3.5.2 Energia wiatrowa
Energia wiatru jest jednym z odnawialnych źródeł energii. Współcześnie
stosowane turbiny wiatrowe przekształcają ją na energię mechaniczną, która
dalej zamieniana jest na elektryczną. Najczęściej obecnie spotykane w
energetyce wiatraki mogą pracować przy prędkościach wiatru od 3 do 30
m/s. Przyjmuje się, Ŝe granicą opłacalności jest średnioroczna prędkość
wiatru 5 m/s (dla śmigłowej turbiny około 1 MW), jednakŜe aby określić
opłacalność inwestycji trzeba dysponować dokładnymi danymi na temat
wiatru w danej lokalizacji i innymi danymi ekonomicznymi. Energia
elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyŜ,
pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni,
wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania Ŝadnego paliwa. W Polsce
energetyka wiatrowa rozwija się od kilkunastu lat. Pierwszy wiatrak w Polsce
postawiono w 1991 przy istniejącej juŜ Elektrowni Wodnej w śarnowcu.
Obecnie w miejscu tym znajduje się farma wiatrowa Lisewo. Pierwszą
przemysłową farmą wiatrową w Polsce była farma wiatrowa Barzowice leŜąca
w województwie zachodniopomorskim, uruchomiona w kwietniu 2001.
Składała się ona z sześciu siłowni o łącznej mocy 5 MW, co dla Polski uznaje
się za wartość minimalną dla wiatrowych farm o przemysłowej skali.
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W ostatnich latach zaobserwować moŜna dynamiczny rozwój energetyki
wiatrowej w Polsce. W samym 2007 otwarto kilka farm wiatrowych o łącznej
mocy ponad 130 MW. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2008
powstało kolejne 57,6 MW mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej
w Polsce. Najlepsze warunki wiatrowe dla rozwoju farm wiatrowych
występują na północy Polski.
Miasto Leszno i jego okolice leŜą w strefie bardzo korzystnych i korzystnych
warunków wiatrowych.

Rys. nr 5. Strefy energetyczne wiatru w Polsce. Mezoskala. Źródło: IMGW
W obrębie miasta brak jest instalacji wykorzystujących energię wiatrową. W
chwili obecnej prowadzony jest proces inwestycyjny przedsięwzięcia
polegającego na budowie dwóch wieŜowych elektrowni wiatrowych
lokalizowanych na terenie działek połoŜonych w miejscowości Łoniewo, gm.
Osieczna, a więc w gminie sąsiadującej. Projektowane kablowe linie
elektroenergetyczne SN 15kV oraz linie sterownicze i komunikacyjne
przechodzić będą m.in. przez działki nr 3,1 i 6 obręb m. Leszno, gm. Leszno.
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3.3.5.3 Biogaz
Biogaz jest to palny gaz wysypiskowy, będący produktem fermentacji
anaerobowej związków pochodzenia organicznego (np. ścieki, m.in. ścieki
cukrownicze, odpady komunalne, odchody zwierzęce, gnojowica, odpady
przemysłu rolno-spoŜywczego, biomasa), a częściowo takŜe ich gnicia.
W wyniku spalania biogazu powstaje mniej szkodliwych tlenków azotu niŜ
w przypadku spalania paliw kopalnych. Nieoczyszczony biogaz składa się
w ok. 65% (w granicach 50-75%) z metanu i w 35% z dwutlenku węgla oraz
domieszki innych gazów (np. siarkowodoru, tlenku węgla), jego wartość
opałowa waha się w granicach 17-27 MJ/m3 i zaleŜy głównie od zawartości
metanu.
W chwili obecnej, składowisko odpadów komunalnych w Trzebani
obsługujące miasto Leszno, jest juŜ w fazie rekultywacji. W pobliŜu
prowadzony jest proces budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Trzebani. Inwestycja, będzie miała istotny wpływ na poprawę stanu
środowiska regionu poprzez budowę kompleksowego systemu gospodarki
odpadami na terenie 18 gmin z pięciu powiatów woj. wielkopolskiego,
zgodnego z wymogami krajowymi i unijnymi. W ramach Projektu powstanie
nowoczesny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani wraz z dwoma
punktami przeładunkowymi odpadów w m. Gola (gm. Gostyń) i Rawicz oraz
kompostownią odpadów zielonych w m. Koszanowo (gm. Śmigiel), a takŜe
nastąpi zamknięcie i rekultywacja 13 gminnych składowisk odpadów, nie
spełniających wymogów ochrony środowiska. W chwili obecnej rozwaŜane są
moŜliwości wykorzystania biogazu powstającego w przyszłości na terenie
Zakładu. Inwestycja nie będzie jednak źródłem zaopatrzenia w ciepło czy
energię elektryczną dla Leszna z uwagi na zbyt duŜą odległość od miasta
i nieopłacalność przesyłu.
W najbliŜszym sąsiedztwie miasta, w miejscowości Wolkowo (gmina
Osieczna) prowadzony jest aktualnie proces inwestycyjny realizacji
przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazownii, z instalacją
do wytwarzania i przesyłu energii w oparciu o wysokosprawną kogenerację.
Inwestycja nie będzie jednak źródłem zaopatrzenia w ciepło czy energię
elektryczną dla miasta Leszna.

3.3.5.4 Biomasa
Poprzez fotosyntezę energia słoneczna jest akumulowana w biomasie,
początkowo organizmów roślinnych, później w łańcuchu pokarmowym takŜe
zwierzęcych. Energię zawartą w biomasie moŜna wykorzystać dla celów
człowieka. Podlega ona przetwarzaniu na inne formy energii poprzez spalanie
biomasy lub spalanie produktów jej rozkładu. W wyniku spalania uzyskuje
się ciepło, które moŜe być przetworzone na inne rodzaje energii, np. energię
elektryczną. Do celów energetycznych wykorzystuje się najczęściej:
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drewno o niskiej jakości technologicznej oraz odpadowe,
pellet,
odchody zwierząt,
osady ściekowe,
słomę, makuchy i inne odpady produkcji rolniczej,
wodorosty uprawiane specjalnie w celach energetycznych,
odpady organiczne np. wysłodki buraczane, łodygi kukurydzy, trawy,
lucerny,
oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce.

Spalanie biomasy jest uwaŜane za korzystniejsze dla środowiska niŜ spalanie
paliw kopalnych, gdyŜ zawartość szkodliwych pierwiastków (przede
wszystkim siarki) w biomasie jest niŜsza, a powstający w procesie spalania
dwutlenek węgla wytworzony został w nieodległej przeszłości z dwutlenku
węgla zawartego w biosferze. Natomiast dwutlenek wprowadzony
do środowiska przy spalaniu paliw kopalnych jest dodatkowym dwutlenkiem
węgla wnoszonym do atmosfery, zwiększającym globalne ocieplenie. Wadą
biomasy stosowanej do spalania jest wydzielanie się szkodliwych substancji
podczas spalania białek i tłuszczy.
Oprócz bezpośredniego spalania wysuszonej biomasy, energię pochodzącą
z biomasy uzyskuje się równieŜ poprzez:
− zgazowanie - gaz generatorowy (głównie wodór i tlenek węgla) powstały ze
zgazowania biomasy w zamkniętych reaktorach (tzw. gazogeneratorach) jest on spalany w kotle lub bezpośrednio napędza turbinę gazową, bądź
silnik spalinowy
− w wyniku fermentacji biomasy otrzymuje się biogaz, metanol, etanol,
butanol i inne związki, które mogą słuŜyć, jako paliwo.
− estryfikację – biodiesel.
W chwili obecnej na terenie miasta Leszna brak jest znaczących źródeł
wytwarzających energię z biomasy. W niniejszym dokumencie rozwaŜono
proponowany wariant modernizacji kotłowni „Zatorze” poprzez montaŜ kotła
szczytowego opalanego biomasą, o mocy nominalnej ok. 10MW, dla którego
przedstawiono dokładny bilans energetyczny oraz skutki środowiskowe
związane z jego realizacją. Szczegółowe dane zawarto w poniŜszych
rozdziałach.

3.3.5.5 Energia geotermalna
Jednym z rodzajów odnawialnych źródeł energii jest energia geotermalna,
której źródłem są wody geotermalne. Ciepło, które niosą wody termalne,
pochodzi z wnętrza Ziemi, a jego głównym źródłem jest płynna magma, zaś
dodatkowymi
procesy
naturalnego
rozkładu
pierwiastków
promieniotwórczych.
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Wykorzystanie geotermii głębokiej polega na wierceniu głębokich otworów w
celu pozyskania wód podziemnych o wysokiej temperaturze. Wody te
kierowane są następnie do wymiennika, a pozyskiwane ciepło
wykorzystywane jest do podgrzewania instalacji grzewczych w mieszkaniach
lub wytwarzania prądu elektrycznego.
Warunkami opłacalności wykorzystania energii geotermalnej jest moŜliwie
wysoka temperatura wód, niska mineralizacja (duŜa powoduje korozję
i zanieczyszczanie instalacji) oraz zaleganie na stosunkowo niewielkiej
głębokości. Bardzo waŜna jest równieŜ odnawialność zasobów.
Polska posiada znaczący potencjał i zasoby energii geotermalnej. Związane są
one głównie z wodami podziemnymi o temperaturach 20-130ºC,
występującymi na głębokościach do 4km.
Perspektywiczne zasoby wód geotermalnych znajdują się głównie w obszarze
NiŜu Polski, Sudetów i Karpat – przede wszystkim Podhala. Spośród
dostępnych w Polsce odnawialnych źródeł energii, energia geotermalna
posiada największy potencjał (ponad 90% wszystkich OZE).
Wody geotermalne wykorzystywane są w naszym kraju od stuleci
w lecznictwie w kilku uzdrowiskach: Lądku, Cieplicach, Dusznikach,
Ciechocinku, Konstancinie, Ustroniu, Iwoniczu.
W ostatniej dekadzie XX w. rozpoczęto natomiast wykorzystywanie energii
geotermalnej w ciepłownictwie do ogrzewania pomieszczeń, a na skalę
półtechniczną takŜe w rolnictwie i hodowli ryb.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, Ŝe ciepłownictwo geotermalne
przynosi znaczące efekty ekologiczne, komfort uŜytkowania, łączy się
z nowoczesną infrastrukturą i powinno – jako wykorzystujące lokalne źródło
energii – być konkurencyjne cenowo i mało wraŜliwe na zmiany cen
tradycyjnych nośników energii na rynkach światowych. Są to fakty znane od
lat w wielu innych krajach, gdzie stosuje się energię geotermalną.
Geotermia posiada duŜe szanse na rozwój w wielu miejscowościach
i rejonach naszego kraju. Zastosowanie geotermii w szeroko pojętym
ciepłownictwie, przyczyniłoby się do znaczącej redukcji ilości spalanych
tradycyjnych paliw i generowanych emisji zanieczyszczeń w wielu regionach i
miejscowościach oraz do wzrostu udziału geotermii w lokalnym rynku
energii. Obiecującą gałąź wykorzystania stanowią takŜe rekreacja
i lecznictwo stosujące zarówno ciepło jak i wody geotermalne.
Wstępna,
regionalna
analiza
parametrów
geologicznych
i hydrogeotermalnych w rejonie Leszna, wykonana przez Wydział Geologii,
Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii górniczo – Hutniczej im.
Stanisława Staszica w Krakowie, wskazuje na ograniczone moŜliwości
wykorzystania wód geotermalnych w rejonie miasta.
Leszno połoŜone jest poza zasięgiem występowania głównych zbiorników wód
termalnych na NiŜu Polskim, tj. zbiornikiem kredy dolnej i jury dolnej.
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Stanowisko przedstawione przez specjalistów nie wyklucza moŜliwości
pozyskania i wykorzystania wód głębszych zbiorników hydrotermalnych, tj.
triasu dolnego, permu dolnego, karbonu, aczkolwiek podkreśla, iŜ wody
termalne powyŜszych zbiorników nie były do tej pory wykorzystywane
w celach grzewczych, w związku z tym ryzyko geologiczne udostępnienia tych
zbiorników jest znaczne.
Przewidywane wydajności ujęć wód powyŜszych zbiorników (od ok. 10 do 60
m3/h) są relatywnie niskie, wysoka mineralizacja wód oraz zróŜnicowane
temperatury wód poszczególnych zbiorników wskazują na konieczność
kompleksowej analizy tych parametrów, ze wskazaniem kierunków ich
wykorzystania (ciepłownictwo - wraz z pompami ciepła, balneoterapia, etc.)
W rejonie Leszna znajduje się szereg głębokich otworów wiertniczych, które
stanowią bezpośrednie źródło informacji dotyczącej podstawowych
parametrów geologicznych i hydrogeologicznych obszaru.
Opłacalność przedsięwzięcia polegającego na wykorzystaniu ciepła wód
geotermalnych w powyŜszym rejonie, wymaga szczegółowego rozpoznania
parametrów hydrogeotermalnych wód oraz wykonanie studium technicznoekonomicznego w skali miasta, gminy, bądź powiatu, z uwzględnieniem
specyfiki lokalnego rynku ciepłowniczego, potrzeb oraz realnych moŜliwości
zagospodarowania wód termalnych w tym rejonie.

3.3.5.6 Tendencje rozwoju wykorzystania energii odnawialnych
Priorytetem krajowej polityki energetycznej powinno być zapewnienie
bezpieczeństwa energetycznego kraju z uwzględnieniem wymogów ochrony
środowiska. Do najwaŜniejszych dokumentów regulujących rozwój sektora
energetycznego w Polsce naleŜą:
− Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity
Dz.U. z 2006r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.),
− Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.),
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz.U. z 2007 nr 93 poz. 623 z późn. zm.).
Na podstawie zapisów w/w ustaw i rozporządzeń przygotowywane
są wszelkiego rodzaju strategie i polityki energetyczne państwa. Definicja
bezpieczeństwa energetycznego podana w Prawie energetycznym brzmi:
„Bezpieczeństwo energetyczne jest to stan gospodarki umoŜliwiający pokrycie
bieŜącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa
i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu
wymagań ochrony środowiska”. W polityce energetycznej Polski do roku
2025 bezpieczeństwo energetyczne zdefiniowano, jako „stan gospodarki
umoŜliwiający pokrycie bieŜącego i perspektywicznego zapotrzebowania
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odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie
uzasadniony, przy minimalizacji negatywnego oddziaływania sektora energii
na środowisko i warunki Ŝycia społecznego”. We wszystkich tych
dokumentach bezpieczeństwo energetyczne rozpatruje się w dwóch
aspektach: ekonomicznych i ekologicznych. Aby rozwój tego sektora odbywał
się w sposób zrównowaŜony, czyli aby jeden z ww. aspektów nie przesłaniał
drugiego, konieczna jest dywersyfikacja źródeł energii. Dywersyfikacja bazy
paliwowo - energetycznej obejmuje zróŜnicowanie struktury uŜywanych paliw
i energii, stopień uzaleŜnienia ich od importu i zróŜnicowanie kierunków ich
dostaw. Celem dywersyfikacji jest ograniczenie ryzyka obniŜenia
bezpieczeństwa energetycznego kraju wskutek wystąpienia zakłóceń w
jednym ze składników bazy paliwowo-energetycznej z róŜnych powodów
(politycznych, awarii technicznych, strajków itp.). Aspekt ekologiczny
bezpieczeństwa energetycznego państwa polega na trosce o stan środowiska
naturalnego i zachowanie go w niezmienionym stanie dla przyszłych pokoleń.
Realizacja tego celu polega na wypełnianiu odpowiednich standardów
i zobowiązań ekologicznych. W tym kontekście jednym z głównych
priorytetów rozwoju energetyki w najbliŜszych latach jest rozwój
odnawialnych źródeł energii, skrótowo oznaczanych, jako OZE. Racjonalne
wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, tj. energii wody,
wiatru, promieniowania słonecznego, energii ziemi, czyli energii geotermalnej
oraz biomasy, jest jednym z istotnych czynników zrównowaŜonego rozwoju
przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. Wzrost udziału
OZE w ogólnym bilansie energetycznym kraju przyczyni się do poprawy
efektywności wykorzystania paliw kopalnych oraz poprawy stanu środowiska
poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i odpadów. W związku z tym
wspieranie i rozwój sektora OZE stał się jednym z priorytetów niemalŜe
wszystkich państw świata, a w szczególności państw europejskich. Ma to
odzwierciedlenie w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania
energii ze źródeł odnawialnych, zmieniającej i w następstwie uchylającej
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Dokument ten jest wytyczną dla
krajów Unii Europejskiej w zakresie stosowania polityki stosowania energii
ze źródeł odnawialnych.
Rozwój OZE w Polsce odbywał się do tej pory bez większego wsparcia
ze strony państwa i samorządów lokalnych. Stan ten zmienia się obecnie za
sprawą znacznych środków finansowych pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej kierowanych poprzez róŜne programy wspierania wykorzystania
OZE. Zgodnie z planem przyjętym przez Radę Europejską, do 2020 roku
powinna nastąpić redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%
w porównaniu z rokiem 1990, jak równieŜ 20% zmniejszenie zuŜycia energii
poprzez bardziej zrównowaŜone i racjonalne wykorzystywanie jej zasobów.
Ostatnim punktem jest zwiększenie udziału energii odnawialnych do 20%
względem sumarycznego bilansu energetycznego Unii Europejskiej.
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Biorąc pod uwagę powyŜsze moŜna stwierdzić, Ŝe udział w OZE w bilansie
energetycznym będzie rósł. Rozwój produkcji energii odnawialnej będzie
spowodowany następującymi czynnikami:
− wzrost cen paliw kopalnych,
− rozwój technologii OZE,
− wzrost wydajności technologii OZE,
− spadek cen technologii OZE,
− wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa,
− wzrost programów wspierających rozwój OZE dysponowanych przez
państwo oraz jednostki samorządowe.

3.4. Charakterystyka odbiorców ciepła, energii elektrycznej i
paliw gazowych
Odbiorców energii moŜna podzielić na trzy kategorie:
− lokale mieszkalne,
− obiekty uŜyteczności publicznej,
− przemysł, usługi, handel.
Podział
własności
zasobów
mieszkaniowych
został
przedstawiony
w następnej tabeli i zobrazowany na wykresie – rysunek nr 6.
Tabela nr 13. Własność zasobów mieszkaniowych w 2007r (źródło: GUS).
Zasoby mieszkaniowe według form własności w 2007 roku
ogółem
mieszkania
Ilość mieszkań
izby
Ilość izb
powierzchnia uŜytkowa mieszkań
Powierzchnia [m2]
zasoby gmin (komunalne)
mieszkania
Ilość mieszkań
izby
Ilość izb
powierzchnia uŜytkowa mieszkań
Powierzchnia [m2]
zasoby spółdzielni mieszkaniowych
mieszkania
Ilość mieszkań
izby
Ilość izb
powierzchnia uŜytkowa mieszkań
Powierzchnia [m2]

21 978
86 384
1 550 142
2 440
7 251
125 549
7 930
29 302
416 515
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c.d. tabeli nr 13.
zasoby zakładów pracy
mieszkania
Ilość mieszkań
628
izby
Ilość izb
2 069
powierzchnia uŜytkowa mieszkań
Powierzchnia [m2]
31 819
zasoby osób fizycznych
mieszkania
Ilość mieszkań
10 548
izby
Ilość izb
46 492
2
powierzchnia uŜytkowa mieszkań
Powierzchnia [m ]
954 869
zasoby Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS)
mieszkania
Ilość mieszkań
188
izby
Ilość izb
482
2
powierzchnia uŜytkowa mieszkań
Powierzchnia [m ]
8 721
zasoby pozostałych podmiotów
mieszkania
Ilość mieszkań
244
izby
Ilość izb
788
powierzchnia uŜytkowa mieszkań
Powierzchnia [m2]
12 669

Rys. nr 6. Zasoby mieszkaniowe miasta Leszna w 2007r.
Z powyŜszych danych wynika, Ŝe przewaŜającą formą własności
jest własność osób fizycznych (62%), w dalszej kolejności własność
spóldzielcza (27%) oraz komunalna (8%). Mieszkania zakładowe i TBS to
ilości niewielkie ilości mieszkań na terenie miasta Leszna.
Mieszkania te są dość dobrze wyposaŜone w instalacje, poniwaŜ większość
mieszkań zlokalizowanych jest w budynkach zbudowanych po 1945 roku
(około 75%), a w starych budynkach prowadzone są remonty. Dane
świadczące o tym stanie rzeczy to procent mieszkań wyposaŜonych
w odpowiednie instalacje (dane z 2007r.):
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−
−
−

Mieszkania wyposaŜone w wodociąg
Mieszkania wyposaŜone w łązienkę
Mieszkania wyposaŜone w centralne ogrzeawnie

99,6 %.
93,1 %.
84,0 %.

3.5. Bilans energetyczny
3.5.1. Bilans potrzeb cieplnych
Wielość zapotrzebowania na ciepło oraz jego zuŜycia określono na podstawie
danych statystycznych udostępnionych przez dostawców czynników
energetycznych (MPEC Leszno Sp. z o.o., Zakład Dystrybucji Gazu, ENEA
Operator Sp. z o.o. oraz danych statystycznych Głównego Urzędu
Statystycznego. W przypadku duŜych odbiorców i odbiorców przemysłowych
informacje pochodzą bezpośrednio od odbiorców. ZuŜycie ciepła dla
odbiorców rozproszonych oszacowano na podstawie danych dotyczących
wielkości tych obiektów.
Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, podgrzewu ciepłej wody
uŜytkowej oraz na potrzeby technologiczne określono na 229MW, a zuŜycie
ciepła na te cele 1 511TJ.
Tabele poniŜej zawierają zbiorcze zestawienie wielkości zuŜycia ciepła
w podziale na trzy grupy odbiorców.
Tabela nr 14. Zestawienie zapotrzebowania ciepła [MW] – stan na rok 2007.
Lp.
1
2
3

Rodzaj odbiorcy
Budownictwo
mieszkaniowe
Obiekty uŜyteczności
publicznej
Przemysł, handel usługi
Razem

c.o.

c.w.u.

technologia

razem

118

29

0

147

31

4

3

38

25

3

16

44

174

36

19

229
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Tabela nr 15. ZuŜycie energii cieplnej do ogrzewania [TJ/rok] na podstawie
danych za 2007 rok.
Lp.

Rodzaj odbiorcy

Budownictwo
mieszkaniowe

Obiekty
uŜyteczności
publicznej

Przemysł,
handel usługi

Razem

System ciepłowniczy

1.

kotły węglowe

279

72

45

396

kotły gazowe

12

3

0

15

0

0

0

0

291

75

45

411

OZE
Razem

Kotłownie lokalne

2.

węglowe

75

24

263

362

gazowe

214

59

344

617

1

0

1

2

290

83

608

981

OZE
Razem
3.

Piece węglowe

62

0

0

62

4.

Energia
elektryczna

35

0

5

40

5.

Inne paliwo

1

5

11

17

679

163

669

1 511

SUMA

3.5.2. Bilans potrzeb gazowych
Strukturę zuŜycia gazu przedstawiono, na podstawie informacji uzyskanych
od Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu, w poniŜszych tabelach.
Tabela nr 16. Liczba odbiorców na terenie Miasta Leszno (2007 i 2008r).
Liczba odbiorców
Wyszczególnienie
Odbiorcy domowi bez ogrzewania
Odbiorcy domowi z ogrzewaniem
Usługi, handel, inne
Zakłady produkcyjne
Ogółem

2007

2008

16 941
3 494
620
145

17 324
3 228
631
153

21 200

21 336
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Tabela nr 17. ZuŜycie gazu ziemnego na terenie Miasta Leszno (2007-2008r.)
ZuŜycie gazu tys. m3/rok
2007
Lw(Gz-41,5)

2008
Lw(Gz-41,5)

Odbiorcy domowi bez ogrzewania
Odbiorcy domowi z ogrzewaniem
Usługi, Handel, inne

3 735
10 098
4 885

4 489
9318
4 937

Zakłady produkcyjne
Ogółem

11 771
30 488

12 258
31 002

Wyszczególnienie

3.5.3. Bilans potrzeb energii elektrycznej
ZuŜycie energii elektrycznej na terenie miasta Leszna, na przestrzeni lat
2001-2008 zostało przedstawione w następnej tabeli (dane GUS).
Tabela nr 18. ZuŜycie energii elektrycznej w mieście Leszno, w latach
2001-2008 (wg danych GUS).
Odbiorcy energii elektrycznej o niskim napięciu
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
[szt]
[szt]
[szt]
[szt]
[szt]
[szt]
[szt]
[szt]
21 553 21 675 21 848 22 056 22 280 22 446 22 560 22 924
ZuŜycie energii elektrycznej o niskim napięciu
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
[MW*h] [MW*h] [MW*h] [MW*h] [MW*h] [MW*h] [MW*h] [MW*h]
37 543 37 373 37 654 39 277 40 017 40 889 41 410 41 568

3.6. Stan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe w gminach sąsiednich
Leszno sąsiaduje bezpośrednio:
−
−
−
−

od
od
od
od

północy z Gminą Lipno,
północnego – wschodu z Gminą Osieczna,
wschodu i południowego-wschodu z Gminą Rydzyna,
zachodu i południa z Gminą Święciechowa.

NajbliŜej połoŜone tereny gmin Osieczna i Rydzyna otaczają miasto Leszno
pierścieniem lasów o szerokości od 2 do 4 km ciągnącym się od północnegowschodu do południa. Główne miejscowości, a wśród nich: Trzebania,
Kąkolewo, Nowy Świat, Nowa Wieś, Dąbcze leŜą w odległościach 3 do 6 km
od granic Leszna i są dobrze skomunikowane poprzez tereny zamieszkałe z
siedzibami swoich gmin.
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W przypadku gminy Lipno, do granicy Leszna przylegają zabudowania wsi
Wilkowice. Spośród miejscowości połoŜonych w gminie Święciechowa
do granic Leszna przylegają zabudowania wsi StrzyŜewice, których część
została w 1977r. włączona do Leszna. Obecnie na terenie StrzyŜewic
znajdują się tereny naleŜące do Centralnej Szkoły Szybowcowej. Kolejne
miejscowości połoŜone w niewielkiej odległości od Leszna to: Lasocice
i Przybyszewo.
PoniŜej przedstawiono krótką charakterystykę poszczególnych Gmin.

3.6.1.1 Lipno
Gmina ta obejmuje swoim zasięgiem obszar ok. 103km². Jest to gmina
wiejska, na jej terenie znajduje się 15 wsi sołeckich, z których największa
nosi nazwę Wilkowice. Pozostałe to: śakowo, Mórkowo, Radomicko,
Ratowice, Smyczyna, Targowisko, WyciaŜkowo, Górka Duchowna,
Goniembice, Gronówko, Klonówiec, Sulejewo, Koronowo i Lipno, będące
siedzibą władz gminy.
Gmina Lipno posiada sprzyjające warunki dla wypoczynku i turystyki.
Pomimo rolniczego charakteru krajobrazu, składającego się z mozaiki pól i
łąk, w gminie znajdują się równieŜ atrakcyjne zakątki o niepowtarzalnych
walorach przyrodniczych i kulturowych. Urozmaicenie dla tych terenów
stanowią kompleksy leśne oraz zadrzewienia ciągnące się wzdłuŜ dróg
i wśród pól.
Gospodarka w gminie opiera się przede wszystkim na produkcji rolnej,
jednak korzystne warunki, sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości
przyciągają wielu inwestorów. Na terenie gminy działa kilkaset podmiotów
gospodarczych, przy czym większość z nich to zakłady małe, zatrudniające
kilka osób.
Na terenie gminy Lipno nie istnieje Ŝaden system ciepłowniczy. Domy
jednorodzinne i pozostałe mieszkania w budownictwie wielorodzinnym
ogrzewane są indywidualnymi systemami grzewczymi. Według danych
zamieszczonych w dokumentacji „Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Lipno” dominują tu
systemy centralnego ogrzewania – 1400 mieszkań (ogrzewanie z kotłowni w
budynkach wielorodzinnych oraz indywidualnych).
Ogrzewanie indywidualnymi piecami węglowymi to ok. 160 mieszkań.
Część gospodarstw domowych deklaruje posiadanie równocześnie dwóch
systemów grzewczych (co. węglowe i gazowe). Pozostałe systemy ogrzewania:
ogrzewanie olejowe, propan-butan i elektryczne szacowane są na kilkanaście
instalacji.
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Sieć gazownicza w gminie jest własnością Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, która zajmuje się jej
eksploatacją oraz dystrybucją gazu. Odbiorcy w gminie Lipno są zasilani
gazem ziemnym Lw(Gz-41,5). W roku 2010 nastąpi zmiana na zasilanie
gazem Ls(Gz-50). Tylko do jednej miejscowości – Wilkowice – na terenie
gminy doprowadzona jest gazowa sieć dystrybucyjna.
Na terenie Gminy Lipno WSG OZG w Poznaniu posiada stację redukcyjnopomiarową II stopnia. Istnieje rezerwa gazu ziemnego w sieci dystrybucyjnej
na pokrycie wzrostu zapotrzebowania gazu ziemnego.
Systemem elektroenergetycznym na terenie gminy Lipno zarządza ENEA
Operator Sp. z o.o. Odbiorcy zlokalizowani na terenie Gminy Lipno zasilani
są z GPZ 110/15kV Śmigiel.
Obszary, w których są ograniczone moŜliwości zwiększenia obciąŜenia
z istniejącej sieci to rejony miejscowości: Wilkowice, Gronówko i Lipno.

3.6.1.2 Osieczna
Miasto i gmina Osieczna usytuowane są w odległości 9 kilometrów
na północny-wschód od Leszna, przy drodze Leszno - Śrem.
Miasto liczy ponad 2 tysiące mieszkańców, a cała gmina około 8700 osób.
Osieczna leŜy na południowym krańcu Pojezierza Krzywińskiego,
stanowiącego fragment Pojezierza Leszczyńskiego. Miasto od strony
wschodniej połoŜone jest nad brzegami Jeziora Łoniewskiego. Przez centrum
miasta przepływa rzeka Samica.
Miasto jest otoczone polami, łąkami, mokradłami i lasami. Dominuje tutaj
drzewostan liściasty. Są to przewaŜnie buki, jawory, dęby, jesiony. DuŜy płat
leśny o nazwie Las Osieczna, rozpościera się po obu stronach drogi łączącej
Osieczną z Lesznem, jednak tutaj przewaŜa drzewostan iglasty. Niewielkie
płaty lasów występują teŜ w rejonie Drzeczkowa i Goniembic, natomiast na
zachód i wschód od Osiecznej - rozpościerają się pola uprawne.
Istniejąca sieć gazownicza na terenie gminy Osieczna jest własnością
Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w
Poznaniu, zajmującej się eksploatacją i dystrybucją gazu ziemnego Lw
(Gz-41,5). W gminie Osieczna z sieciowego gazu ziemnego Lw (Gz-41,5)
korzysta jedynie dwóch odbiorców (gospodarstwa domowe) w miejscowości
Kąkolewo.
Na terenie Gminy Osieczna WSG OZG w poznaniu nie posiada sieciowej
stacji gazowej II stopnia, a sieć dystrybucyjna o długości 426 mb
doprowadzona jest jedynie do miejscowości Kąkolewo. Sieć gazowa
doprowadzona jest od strony miejscowości Nowa Wieś (gmina Rydzyna).
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Zarządzającym systemem elektroenergetycznym na terenie gminy Rydzyna
jest ENEA Operator Sp. z o.o.
Długość linii energetycznych SN (linie napowietrzne) na terenie gminy:
• Leszno – Osieczna – 14km
• Leszno – Gostyń – 22km
• Gostyń – Kościan – 6km
• Kościan – Gostyń – 4km.
Długość całkowita linii energetycznych zlokalizowanych na terenie gminy
Osieczna stanowiących majątek i eksploatowanych przez Rejon Dystrybucji
Kościan (w 2008r.):
• WN 110kV – 16km
• SN 15 kV- 46km w tym kablowe 9km,
• nn 0,4 kV – 112km w tym kablowe 23km.
Odbiorcy zlokalizowani na terenie gminy Osieczna są zasilani z GPZ-tów:
− Gostyń
− Leszno - Gronowo
W rejonach miejscowości Kąkolewo i Wojnowice występują obszary
o ograniczonych moŜliwościach wzrostu obciąŜeń. W celu poprawy sytuacji
naleŜy dokonać modernizacji istniejących linii SN 15kV zwiększając przekrój
przewodów oraz wzrost zagęszczenia (ilości) stacji transformatorowych
15/0,4 kV.
Na terenie gminy Osieczna brak wspólnego systemu ciepłowniczego. Domy
jednorodzinne i pozostałe mieszkania w budownictwie wielorodzinnym
ogrzewane są indywidualnymi systemami grzewczymi.
Na terenie gminy dominują systemy centralnego ogrzewania:
− 1 800 mieszkań (ogrzewanie z kotłowni w budynkach wielorodzinnych),
− ogrzewanie indywidualnymi piecami węglowymi (ok. 200).
Pozostałe systemy ogrzewania: ogrzewanie olejowe, propan-butan
i elektryczne szacowane są na kilkadziesiąt instalacji. Zaopatrzenie w węgiel
realizowane jest z składów opału na terenie gminy i bezpośrednim
sąsiedztwie gminy. Składy opałowe zaopatrują głównie odbiorców
indywidualnych.
Głównym paliwem dla mieszkańców gminy jest węgiel i jego pochodne (miał,
koks, brykiet). Drewno i zrąbki stanowią jedynie 7% wykorzystywanych dla
potrzeb grzewczych.
Dane dotyczące systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię
elektryczną zaczerpnięto z wstępnej wersji „Projektu załoŜeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy
Osieczna”, Osieczna grudzień 2009r.
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3.6.1.3 Rydzyna
Gmina Rydzyna połoŜona jest w południowej części województwa
wielkopolskiego, w odległości ok. 10km od Leszna. Rydzyna zajmuje
powierzchnię 135,56 km2. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 5 Poznań
– Wrocław. System osadniczy tworzą 22 jednostki, z czego 16 posiada status
sołectw: Augustowo, Dąbcze, Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda, Lasotki,
Maruszewo, Moraczewo, Nowa Wieś, Pomykowo, Przybiń, Robczysko,
Rojęczyn, Tarnowa Łąka, Tworzanice, Tworzanki.
Rydzyna to Gmina o charakterze rolniczym, z dynamicznie rozwijającym się
przemysłem i duŜych tradycjach zachowania i ochrony dziedzictwa
kulturowego. Świadczy o tym liczba mieszkańców zatrudnionych w rolnictwie
i struktura gruntów oraz systematyczny wzrost zatrudnienia w przemyśle.
W Gminie zarejestrowanych jest ponad tysiąc podmiotów gospodarczych.
Najliczniej reprezentowany jest handel i gastronomia oraz zakłady
świadczące usługi dla rolnictwa.
Sieć gazownicza istniejąca na terenie gminy Rydzyna jest własnością
Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w
Poznaniu zajmującego się eksploatacją i dystrybucją gazu ziemnego
Lw (Gz-41,5).
Na terenie Gminy Rydzyna nie występują udokumentowane złoŜa gazu
ziemnego. Przez teren Gminy przebiegają dwa gazociągi wysokiego ciśnienia,
które są podłączone do krajowego systemu gazowego: śuchlów – Krobia
i Leszno – Bojanowo. W 1990 roku został opracowany program gazyfikacji
Gminy, który jest obecnie realizowany. Z dostawy gazu przewodowego mogą
korzystać wszyscy mieszkańcy miejscowości: Dąbcze, Nowa Wieś, Kłoda,
Moraczewo, Pomykowo, Robczysko, czyli około 50% mieszkańców Gminy.
Planowana jest dalsza gazyfikacji Gminy.
Zarządzającym systemem elektroenergetycznym na terenie gminy Rydzyna
jest ENEA Operator Sp. z o.o.
Sieć energetyczna funkcjonująca na terenie Gminy Rydzyna potencjalnie
zapewnia dostawę energii elektrycznej na potrzeby mieszkańców. Wszystkie
miejscowości na terenie Gminy są zelektryfikowane. Przez teren Gminy
przebiega równieŜ tranzytowa napowietrzna linia energetyczna WN 100kV
relacji Leszno – Bojanowo.
Na terenie gminy Rydzyna nie istnieje jeden wspólny system ciepłowniczy.
Domy jednorodzinne i pozostałe mieszkania w budownictwie wielorodzinnym
ogrzewane są indywidualnymi systemami grzewczymi.
Część gospodarstw domowych korzysta równieŜ z gazu i węgla. Pozostałe
systemy ogrzewania: ogrzewanie olejowe, propan-butan i elektryczne
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stanowią niewielki odsetek. Zaopatrzenie w węgiel realizowane jest z składów
opału na terenie gminy i bezpośrednim sąsiedztwie gminy.
Składy opałowe zaopatrują głównie odbiorców indywidualnych.
PowyŜsze informacje podano zgodnie z danymi zawartymi w dokumencie
„Plan rozwoju lokalnego Gminy Rydzyna”, Rydzyna, październik 2004r.
Informacje zostały zweryfikowane podczas wizji lokalnej i wywiadu
przeprowadzonego na terenie gminy.

3.6.1.4 Święciechowa
Gmina Święciechowa graniczy z miastem Lesznem od wschodu. Powierzchnia
tej gminy wynosi ok. 13445 ha. UŜytki rolne stanowią tu ok. 60%
powierzchni gminy zaś lasy, grunty leśne i zadrzewione ok. 33%. Gmina ma
wybitne walory przyrodnicze. Na jej obszarze znajdują się fragmenty parku
krajobrazowego i trzech obszarów chronionego krajobrazu.
W gminie znajduje się ogółem 15 miejscowości, w tym 12 sołectw. Głównymi
źródłami utrzymania ludności są w dobrze funkcjonujące rolnictwo oraz
róŜne działalności pozarolnicze. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo
miasta Leszna gmina, a zwłaszcza miejscowość Święciechowa, stanowią
zaplecze mieszkaniowe dla osób pracujących w Lesznie.
Atrakcyjność gminy podnosi takŜe połoŜone przy jej granicy lotnisko
Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie, gdzie od ponad siedemdziesięciu
lat urządzane są kursy i zawody szybowcowe, samolotowe i balonowe.
Lotnisko to, połoŜone w StrzyŜewicach, zostało w latach siedemdziesiątych
włączone, wraz z częścią obrębu StrzyŜewice, w granice Leszna.
Na terenie gminy Święciechowa nie istnieje jeden wspólny system
ciepłowniczy. Domy jednorodzinne i pozostałe mieszkania w budownictwie
wielorodzinnym ogrzewane są indywidualnymi systemami grzewczymi.
Dominują tu systemy centralnego ogrzewania:
− 1 500 mieszkań (ogrzewanie z kotłowni w budynkach wielorodzinnych
oraz indywidualnych),
− ok. 300 ogrzewanie indywidualnymi piecami węglowymi (ok. 300).
Część gospodarstw domowych deklaruje posiadanie równocześnie dwóch
systemów grzewczych (co. węglowe i gazowe).
Pozostałe systemy ogrzewania: ogrzewanie olejowe, propan-butan
i elektryczne szacowane są na kilkadziesiąt instalacji. Zaopatrzenie w węgiel
realizowane jest z składów opału na terenie gminy i bezpośrednim
sąsiedztwie gminy.
Składy opałowe zaopatrują głównie odbiorców indywidualnych.
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Sieć gazownicza istniejąca na terenie gminy Święciechowa jest własnością
Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w
Poznaniu zajmującego się
eksploatacją i dystrybucją gazu ziemnego
Lw (Gz-41,5). Dystrybucyjna sieć gazowa doprowadzona została jedynie na
terenie gminy do dwóch miejscowości Święciechowa i StrzyŜewice.
Na terenie Gminy Święciechowa WSG OZG w Poznaniu nie posiada sieciowej
stacji gazowej II stopnia. WSG OZG w Poznaniu na terenie gminy
Święciechowa posiada dwie stacje gazowe II stopnia dla odbioru
przemysłowego.
Zarządzającym
systemem
elektroenergetycznym
na
terenie
gminy
Święciechowa jest ENEA Operator Sp. z o.o.
Zasilanie odbiorców z terenu gminy Święciechowa odbywa się
z następujących GPZ-tów: Leszno Gronowo za pośrednictwem linii SN 15kV
Leszno – Dębowa Łęka oraz Leszno – Włoszakowice.
Planowana jest budową nowego GPZ Włoszakowice, w związku z czym
niezbędne jest uwzględnienie przebiegu trasy linii 110kV zasilającej ten GPZ
przebiegającej przez teren gminy Święciechowa.
Z sąsiednimi gminami Gmina Święciechowa łączy się z dwoma liniami SN
Leszno – Dębowa Łęka i Leszno – Włoszakowice.
Opis systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną
zaczerpnięto z wyłoŜonego do publicznego wglądu „Projektu załoŜeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy
Święciechowa”, Święciechowa grudzień 2009r.

4.

SPODZIEWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA CIEPŁA,
ENERGII ELEKTRYCZNEJ, PALIW GAZOWYCH ORAZ
SPOSOBÓW JEGO ZAPEWNIENIA, W HORYZONCIE
CZASOWYM DO 2019r

4.1. Prognoza zuŜycia energii cieplnej do 2019 roku
Na prognozowane zuŜycie ciepła na terenie miasta Leszna będą miały wpływ
następujące czynniki:
− wzrost liczby mieszkań,
− wzrost liczby zakładów przemysłowych,
− wzrost liczby obiektów uŜyteczności publicznej,
− termomodernizacja budynków,
− wzrost zachowań prooszczędnych odbiorców ciepła.
W następnej tabeli zestawiono dane statystyczne dotyczące budownictwa
mieszkaniowego oraz dotychczasowego zuŜycia ciepła na terenie miasta
Leszna.
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Tabela nr 19. Dane statystyczne charakteryzujące miasto Leszno w latach 2001 – 2008.
Kategoria
danych

Lata
Jedn.
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

-

-

-

-

-

Ludność w mieszkaniach
Ludność w
mieszkaniach

osoba

61 658

61 894

62 360

63 161

-

Zasoby mieszkaniowe
mieszkania
izby
powierzchnia
uŜytkowa
mieszkań

mieszkanie

19 429

19 634

19 715

20 415

21 411

21 711

21 809

21 894

21 978

22 287

izba

72 927

73 700

73 999

80 052

83 624

84 867

85 448

85 915

86 384

87 784

m2

1 211 584

1 226 889

1 234 789

1 408 981

1 481 102

1 506 196

1 522 464

1 537 281

1 550 142

1 584 222

pozwolenia na budowę wydane dla budynków jednorodzinnych
wydane
pozwolenia na
budowę

szt.

-

98

115

39

81

99

103

104

160

84

377 867,9

371 514,9

382 734,3

360 733,0

428 886,0

sprzedaŜ energii cieplnej
wielkość
rocznej
sprzedaŜy
energii
cieplnej

GJ

-

-

428 886,0

419 144,0

404 855,1
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[GJ]

Rys. nr 7. SprzedaŜ energii cieplnej na przestrzeni lat 2001-2007.
Z powyŜszych danych wynika, Ŝe średni roczny przyrost ilości mieszkań
wynosi 1,3%, a średni roczny przyrost powierzchni mieszkalnej wynosi 2,4%.
PoniewaŜ okres od 1999 do 2008 roku zawiera okresy koniunktury
i dekoniunktury, moŜna przyjąć ten trend, jako reprezentatywny dla
dalszych lat. JednakŜe przy wzrastającej ilości mieszkań, w okresie, od kiedy
dysponujemy danymi statystycznymi, czyli od 2001 roku obserwowano stały
spadek zuŜycia energii cieplnej pochodzącej z sieci cieplnej. Średni roczny
spadek zuŜycia ciepła sieciowego wynosił 2,3%. Wynikał on z wykruszania
się dotychczasowych odbiorców najczęściej z powodu ich przejścia na paliwa
gazowe, jako źródła energii cieplnej. Dalszy powód zmniejszania się zuŜycia
ciepła to termomodernizacja oraz wzrost zachowań energooszczędnych
odbiorców ciepła wymuszanych, np. indywidualnym rozliczeniem za ciepło.
Sieć cieplna jest stosunkowo dobrze rozwinięta we wschodniej części miasta
Leszna. Śródmieście jest obsługiwane przede wszystkim z kotłowni gazowych
oraz indywidualnych pieców węglowych. Rozbudowa sieci cieplnej na tym
obszarze byłaby bardzo kosztowna ze względu na zwartą zabudowę oraz
szereg istniejących instalacji podziemnych. Poza tym bezcelowe byłoby
likwidowanie istniejących kotłowni gazowych. Rozwijanie sieci cieplnej
byłoby uzasadnione tylko na obszarach gdzie nie ma dostępu do sieci
gazowej. Takie obszary na terenie miasta Leszna są słabo zurbanizowane.
W związku z tym moŜna stwierdzić, Ŝe w takiej sytuacji rozwijanie sieci
cieplnej nie będzie rokowało zwrotu nakładów inwestycyjnych. Jedynie nowe
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planowane nowe inwestycje rokują nadzieję
odbiorców ciepła. Z większych odbiorców są to:

na

pozyskanie

nowych

− Strefa ekonomiczna „I.D.E.A.”, w tym potrzeba budowy około 500m sieci
dla dostarczenia 8-10MW ciepła,
− Galeria Leszno, dostarczenie docelowo 2MW,
− Galeria Leszczyńskie Młyny; w tym potrzeba budowy około 1km sieci dla
dostarczenia 5MW ciepła.
Na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji oraz analiz trendów zmian
na przestrzenie ostatnich lat, prognozuje się, Ŝe przez najbliŜszą dekadę
będzie utrzymywał się stały spadek zuŜycia energii cieplnej, wynikający
z działań termo modernizacyjnych, zwiększonej świadomości ekologicznej
społeczeństwa prowadzącej do zachowań oszczędzających energię cieplną
oraz z zastosowania sprawniejszych źródeł wytwarzania i dystrybucji energii
cieplnej. Na podstawie danych z ostatnich pięciu lat moŜna prognozować
średni spadek zuŜycia energii cieplnej na poziomie 2%.
Przedstawione w tabeli nr 21, prognozy zuŜycia energii cieplnej oszacowano
przy następujących załoŜeniach:
• modernizacja ciepłowni „Zatorze”, polegająca na montaŜu szczytowego
kotła gazowego o mocy 10MW lub w wariancie kotła na biomasę
(tabela 21: wariant a i b),
• kontynuacja programu termomodernizacji obiektów uŜyteczności
publicznej, skutkująca dalszym obniŜeniem zuŜycia energii cieplnej
oraz wymiana źródeł grzewczych na kotły gazowe,
• likwidacja źródeł niskiej emisji do 2019 roku i zastąpienie istniejących
źródeł, kotłami gazowymi.
• wdroŜenie programu wspierania wykorzystania źródeł energii
odnawialnej, mającego na celu osiągnięcie, do 2019 roku, 15% udziału
w ogólnym bilansie energii cieplnej.
Bilans i zuŜycie energii cieplnej w 2019 roku przygotowany w oparciu
o powyŜsze załoŜenia przedstawiono w następnej tabeli.
Tabela nr 20. Zestawienie zapotrzebowania ciepła [MW] stan prognozowany
na 2019 rok.
Lp.

Rodzaj odbiorcy

c.o.

c.w.u.

technologia

razem

1.

Budownictwo mieszkaniowe

95

23

0

118

2.

Obiekty uŜyteczności publicznej

25

3

3

31

3.

Przemysł, handel usługi

22

2

12

36

142

28

15

185

Razem
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Tabela nr 21. ZuŜycie energii cieplnej do ogrzewania [TJ] stan prognozowany
na 2019 rok.
Lp.

Rodzaj odbiorcy

Budownictwo
mieszkaniowe

Obiekty
uŜyteczności
publicznej

Przemysł,
handel usługi

Razem

WARIANT A

System ciepłowniczy (wariant A: kocioł gazowy)
kotły węglowe

166

42

28

236

kotły gazowe

52

14

6

72

OZE

15

4

2

21

233

60

36

329

Razem
WARIANT B

System ciepłowniczy (wariant B – kocioł na biomasę)
kotły węglowe

166

45

28

239

kotły gazowe

10

2

5

17

OZE

57

13

3

73

233

60

36

329

Razem

Kotłownie lokalne

2.

węglowe

30

9

210

249

gazowe

205

44

233

482

47

13

123

183

282

66

566

914

0

0

0

0

OZE
Razem
3.

Piece węglowe

4.

Energia
elektryczna

35

0

5

40

5.

Inne paliwo

1

5

11

17

551

131

618

1300

SUMA

4.2. Prognoza zuŜycia gazu ziemnego do 2019 roku
W ostatnich latach wielkość zuŜycia gazu w Lesznie podlegała znacznym
zmianom. Przedstawiono je w następnej tabeli oraz na rysunku nr 8:
Tabela nr 22. ZuŜycie gazu na przestrzeni lat 2000-2007 (źródło: GUS).
ZuŜycie gazu w tys. m3

Jednostka
terytorialna

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Leszno

16 726

14 903

14 334

15 200

13300

13 507

14 064

13 832
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Rys. nr 8. Całkowite zuŜycie gazu dla gospodarstw domowych (źródło: GUS).
Z powyŜszego wykresu moŜna wnioskować, Ŝe po znacznych spadkach
zuŜycia gazu w latach 2000 – 2002 nastąpiło jego ustabilizowanie i obecnie
wartości te są na jednakowym poziomie.
Na zuŜycie gazu w przyszłości będą miały wpływ następujące czynniki:
• wzrost liczby mieszkań,
• wzrost liczby zakładów przemysłowych,
• wzrost liczby obiektów uŜyteczności publicznej,
• termomodernizacja budynków,
• wzrost prooszczędnych zachowań odbiorców ciepła,
• likwidacja źródeł niskiej emisji,
• modernizacja ciepłowni „Zatorze”.
MoŜna przypuszczać, Ŝe ilość gazu zuŜywana na potrzeby ogrzewania i ciepłej
wody uŜytkowej, będzie malała ze względu na coraz niŜsze zapotrzebowanie
na ciepło spowodowane procesami, które zostały opisane przy okazji
prognozy zuŜycia energii cieplnej. Wprawdzie, równolegle będzie występował
proces zamiany źródeł ciepła z węglowego na gazowy, ale jego wartość nie
będzie kompensowana ogólnym spadkiem zapotrzebowania na energię
cieplną. Przyrost zuŜycia gazu będzie wynikał z podłączania nowych
odbiorców, zarówno w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz
przemysłu i usług. MoŜna, zatem przypuszczać, Ŝe zuŜycie w ciągu
najbliŜszych dziesięciu lat będzie się utrzymywać na jednakowym poziomie
31 000 nm3/rok. Drobne odchylenia od zakładanej prognozy mogą być
spowodowane czynnikami pogodowymi bądź sytuacją ekonomiczną w kraju.
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4.3. Prognoza energii elektrycznej do 2019 roku
Tendencje zmian zuŜycia energii elektrycznej na przestrzeni ostatnich lat
zestawiono w poniŜszej tabeli oraz zilustrowano na rys nr 9.
Tabela nr 23. ZuŜycie energii elektrycznej na terenie miasta Leszno,
w poszczególnych latach (źródło: GUS).
Rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

ZuŜycie energii elektrycznej na niskim napięciu [MW*h]
36 733
38 861
41 078
38 151
36 530
36 789
37 543
37 373
37 654
39 277
40 017
40 889
41 410

Rys. nr 9. ZuŜycie energii elektrycznej na niskim napięciu (źródło: GUS).
Z powyŜszego wykresu wynika, Ŝe zuŜycie energii elektrycznej rośnie
systematycznie, średnio o dwa procent rocznie.
Na zuŜycie energii elektrycznej w przyszłości mają wpływ niewątpliwie
następujące uwarunkowania:
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•
•
•
•

wzrost liczby mieszkań,
zwiększenie zuŜycia energii elektrycznej przez przemysł,
wzrost zapotrzebowania na energię spowodowany zwiększeniem
wyposaŜenia mieszkań w urządzenia zuŜywające energię elektryczną,
zwiększenie
liczby
stosowanych
urządzeń
klimatyzacyjnych
do chłodzenia pomieszczeń, co skutkuje przesuwaniem się szczytu
zuŜycia energii na miesiące letnie.

Nie przewiduje się, aby obecny trend dwuprocentowego wzrostu zuŜycia
energii elektrycznej będzie się w przyszłości zmieniał. Na odchylenie od tej
wartości przyrostu moŜe mieć tylko wpływ czynników pogodowych oraz
tempo wzrostu rozwoju gospodarczego kraju.

4.4. Określenie kierunków działań dla rozwoju systemów
zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię
elektryczną
4.4.1. Modernizacja źródeł ciepła
Ciepłownia „Zatorze” w chwili obecnej posiada zainstalowaną moc
znamionową równą 91,4 MW, przy zapotrzebowaniu szczytowym na poziomie
67,92MW. Ciepło produkowane jest przez 3 jednostki kotłowe o mocach:
35,7; 29,1 oraz 11,7MW. Zapotrzebowanie ciepła w lecie wynosi 7MW.
Aby zwiększyć sprawność ciepłowni „Zatorze” naleŜałoby zamontować
szczytowy kocioł o mocy 10MW opalany gazem ziemnym lub biomasą, bądź
kogenaracyjny blok cieplny, wytwarzający ciepło oraz energię elektryczną.
Niekorzystne są teŜ parametry wody sieciowej podczas okresu letniego
(90/50), które utrzymywane są jedynie ze względu na ciepło dostarczane na
potrzeby technologii w galwanizerni naleŜącej do firmy LOB przy
ul. Magazynowej 4. Ze względu na mały odbiór technologiczny utrzymywana
jest w sieci wysoka temperatura wody. W tej sytuacji celowym byłoby
rozwaŜenie wybudowania kotłowni dla galwanizerni, która dogrzewałaby
wodę do 90ºC. Pozwoliłoby to obniŜyć parametry sieci w okresie letnim do
70ºC, co zmniejszyłoby koszty eksploatacyjne.
W celu zmniejszenia zuŜycia ciepła na podgrzewanie ciepłej wody uŜytkowej
jako kolejny etap modernizacji ciepłowni moŜna rozwaŜyć w przyszłości
montaŜ baterii słonecznych, wstępnie podgrzewających c.w.u. oraz wodę do
uzupełnienia zładu.
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4.4.2. Rozwój sieci cieplnej
Rozwój sieci cieplnej w chwili obecnej, ze względu na brak potencjalnych
odbiorców nie jest uzasadniony. Tylko nowi odbiorcy deklarujący
wykorzystanie
energii
cieplnej
mogą
uzasadnić
ekonomicznie
i zagwarantować opłacalność inwestycji polegającej na budowie nowych sieci
cieplnych . W chwili obecnej większymi potencjalnymi klientami są:
• strefa ekonomiczna „I.D.E.A.” oraz związana z tym potrzeba budowy
ok. 500 m sieci dla dostarczenia 8-10MW ciepła,
• galeria Leszno, docelowe zapotrzebowanie na 2MW,
• galeria Leszczyńskie Młyny oraz związana z tym potrzeba budowy
około 1km sieci dla dostarczenia 5MW ciepła.

4.4.3. Termomodernizacja budynków
Termomodernizacja dotyczy przede wszystkim budynków mieszkalnych oraz
budynków uŜyteczności publicznej.
W latach od 2006 do 2009r. na terenie miasta przeprowadzono następujące
modernizacje:
•

•
•
•
•

Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 2 ul. Narutowicza (jeden
kompleks składający sie ze starego i nowego budynku) - wymiana
kotłowni węglowej na gazową (kotły 2x230kW, inwestycja
przeprowadzona przez MPEC Sp. z o.o.), wymiana ok. 50% okien
w nowym budynku,
Szkoła Podstawowa nr 12 i Gimnazjum nr 6, ul. Rumuńska (jeden
obiekt) - wymiana ok. 80% okien,
II Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 4 ul. Prusa ( jeden obiekt)
- wymiana wszystkich okien oraz drzwi zewnętrznych,
III Liceum Ogólnokształcące, pl. Kościuszki - wymiana kotłów
gazowych z 1992r (2x110kW) na węzeł MPEC (inwestycja MPEC),
Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Jagiellońska - wymiana wszystkich
okien i drzwi zewnętrznych.

Aby zracjonalizować zuŜycie energii cieplnej naleŜałoby kontynuować
inwestycje polegające na dociepleniu budynków oraz zmianie źródeł energii,
stosując nowoczesne energooszczędne technologie.
W zakresie docieplenia budynków pozostających w zarządzie MZBK proces
ten zostanie zakończony w 2011 roku, za wyjątkiem zabytkowych budynków
w centrum miasta.
Obecnie realizowany jest teŜ program termomodernizacji budynków
oświatowych. W prawie wszystkich tych budynkach kotłownie węglowe
zostały zlikwidowane i zamienione na kotłownie gazowe bądź węzły cieplne.
Jedynie w budynkach dwóch przedszkoli oraz Szkoły Specjalnej przy
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ul. Chrobrego funkcjonują nadal kotłownie węglowe. Na wymianę okien
oczekuje jeszcze 20 obiektów, a w niewielu zrealizowano ocieplenie
budynków. W związku z tym konieczne jest kontynuowanie programu
termomodernizacji gdyŜ w chwili obecnej zmodernizowane kotłownie bądź
węzły cieplne produkują energię cieplną, która jest zuŜywana nieracjonalnie
ze względu na brak ocieplenia oraz nieszczelność okien.
W
najbliŜszych
latach
przewidziane
jest
przeprowadzenie
termomodernizacyjnych w następujących obiektach:
• Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum 2, ul. Narutowicza,
• Zespół Szkół Technicznych ul. Narutowicza,
• Przedszkole nr 3, ul. Wyspiańskiego,
• Przedszkole nr 11, ul. Prochownia.

prac

W chwili obecnej złoŜone są wnioski o dofinansowanie powyŜszych inwestycji
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet III,
działanie 3.3. Przewidywany koszt całkowity wymienionych prac wyniesie ok.
4mln 50tys. Ponadto w miarę posiadanych środków, na terenie miasta będą
sukcesywnie
wymieniane
okna
w
wielu
budynkach
szkolnych
i przedszkolnych.

4.4.4. Likwidacja źródeł niskiej emisji
W centrum miasta istnieje jeszcze wiele budynków ogrzewanych
indywidualnymi piecami węglowymi. Piece te są źródłem znacznej emisji
substancji zanieczyszczającej. powietrze atmosferyczne. W przypadku takiego
ogrzewania uŜytkownik nie ma moŜliwości regulacji temperatury
pomieszczeń w cyklu dobowym czy tygodniowym, wynikiem tego jest
nieracjonalne spalanie paliwa i brak moŜliwości oszczędzania energii
cieplnej. W chwili obecnej zaplanowano na rok 2010 likwidację pieców
kaflowych w około 110 mieszkaniach komunalnych. Źródłem finansowania
tego programu będzie poŜyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w wysokości 700 000,00 zł. Pozostała część czyli 730 000,00zł
będzie pochodzić z budŜetu miasta. Konieczne jest kontynuowanie programu
wymiany pieców węglowych na kotły gazowe, które dla odbiorców
indywidualnych,
zlokalizowanych
najczęściej
w
starej
zabudowie
wielorodzinnej, są jedynym rozwiązaniem problemu racjonalnego zuŜycia
energii. Celem takiego programu byłoby zlikwidowanie niskich źródeł emisji
na terenie miasta Leszno do 2020 roku.
Przeszkodą w realizacji tego programu moŜe być czynnik społeczny.
Ogrzewanie gazowe jest droŜszym sposobem od ogrzewania węglowego. Nie
wszyscy najemcy lokali komunalnych będą skłonni zwiększyć swoje wydatki
na ogrzewanie kosztem podniesienia komfortu mieszkania.
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4.4.5. WdroŜenie programów pomocy
odnawialnych źródeł energii

dla

inwestorów

z

zakresu

Obecnie procent wykorzystania OZE w ogólnym bilansie energetycznym
miasta Leszno jest niewielki. Największe instalacje to kolektory słoneczne na
osiedlu Wieniawa w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej DOMUS, gdzie
zostało zamontowanych 58 kolektorów słonecznych o powierzchni 2,5m2
kaŜdy. Kolektory współpracują z kondensacyjnymi kotłami gazowymi,
stanowiąc zaawansowany technologicznie system produkcji i dystrybucji
ciepła dla budynków mieszkalnych. Druga większa instalacja solarna jest
zamontowana w Leszczyńskiej Fabryce Pomp, gdzie zainstalowano 48 sztuk
kolektorów.
23 kwietnia 2009 roku została uchwalona Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł
odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy
2001/77/WE oraz 2003/30/WE. W ust. 5 tej Dyrektywy czytamy: „Aby
obniŜyć emisję gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmniejszyć jej
zaleŜność od importu energii, powinno się ściśle powiązać rozwój energii ze
źródeł odnawialnych ze wzrostem wydajności energetycznej.” Dyrektywa ta
nakłada obowiązki na kraje członkowskie w zakresie wdraŜania i wspierania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Celem tych działań jest
zagwarantowanie pewności inwestorów oraz zachęcanie do ciągłego
rozwijania technologii, które wytwarzają energię ze źródeł odnawialnych. Jest
to wyraźny sygnał, Ŝe rynek technologii energii odnawialnych będzie się
pręŜnie rozwijał na terenie Unii Europejskiej, dzięki poparciu struktur
unijnych oraz znajdzie odzwierciedlenie w celach polityki poszczególnych
państw członkowskich. W załączniku nr 1 do w/w Dyrektywy określono
krajowe cele udziału energii odnawialnych w końcowym zuŜyciu energii
brutto dla poszczególnych krajów członkowskich. Dla Polski udział ten na
rok 2005 określono, jako 7,2 %, a jako cel do osiągnięcia w 2020 roku
wyznaczono 15 %.
W świetle tej dyrektywy konieczne staje się opracowanie narodowej strategii
wykorzystania energii odnawialnych, która z pewnością powstanie
w niedalekiej przyszłości. Z pewnością dla władz samorządowych Dyrektywa
ta jest wskazówką, w jakim kierunku powinno się rozwijać zaopatrzenie w
energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe mieszkańców miast i gmin.
Osiągnięcie 15 % udziału energii odnawialnych w bilansie energetycznym
moŜe być równieŜ realizowane za pomocą programów lokalnych.
W celu wspierania inwestycji proekologicznych moŜna sięgnąć do wielu
programów pomocowych, w tym Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Głównym jego celem jest podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej
przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia,
zachowaniu toŜsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
Realizuje on dwa cele horyzontalne, jakimi są: budowa i modernizacja
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infrastruktury technicznej i społecznej, mającej podstawowe znaczenie dla
wzrostu konkurencyjności Polski oraz wzrost konkurencyjności polskich
regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej
i przestrzennej. W ramach tego programu wprowadzona została oś
priorytetowa IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
i efektywność energetyczna w ramach, której prowadzonych jest wiele
działań mogących znacznie wspomóc inwestycje energooszczędne na terenie
miasta Leszno. Są to:
• 4.1 - wsparcie systemów zarządzania środowiskowego,
• 9.1 - wysokosprawne wytwarzanie energii,
• 9.3 - termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej,
• 9.4 - wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych,
• 9.6 - sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych.

4.4.6. Rozwój sieci gazowej
Według informacji Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej w najbliŜszych latach
planowana jest rozbudowa sieci gazowej w następujących kierunkach:
• Leszno, StrzyŜewice,
• Leszno, ul. Niepodległości, dz. 14/83, 14/75, 76,78,79,
• Leszno, ul. Edmunda Bojanowskiego, MielŜyńskich, Działyńskich,
• Leszno, ul. Gryczana, Rzepakowa, Słonecznikowa, śniwna,
• Leszno, ul. Grzybowa, Iglasta, śurawinowa, Choinkowa, Rydzowa,
Kurkowa, Szyszkowa,
• Leszno, ul. Rycerska, św. Maksymiliana Kolbe.
Rozbudowa sieci gazowej realizowana jest na podstawie „Koncepcji
programowej miasta Leszna”, która zakłada budowę stacji redukcyjnej Iº,
stanowiącej drugie źródło zasilania, zwiększające niezawodność dostawy
gazu. Lokalizacja załoŜona w koncepcji stacji jest obecnie nieaktualna,
a nowa planowana lokalizacja na terenie gminy Włoszakowice musi poczekać
na dokończenie gazociągu wysokiego ciśnienia: Kościan – Polkowice. Jest to
obecnie czynnik hamujący moŜliwości dalszego rozwoju sieci gazowej na
terenie miasta Leszno.

4.4.7. Kontynuacja programu modernizacji oświetlenia ulicznego
W roku 1996 powstało pierwsze opracowanie obejmujące swym zakresem
inwentaryzację oświetlenia oraz określenie ogólnych i szacunkowych załoŜeń
modernizacyjnych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna,
konsekwencją czego, rok później, było opracowanie „Oszczędnościowego
programu kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego miasta Leszna”.
Projekt zakładał przeprowadzenie kompleksowej modernizacji oświetlenia
w kolejnych etapach.
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Głównym celem planowanych prac modernizacyjnych było:
• obniŜenie energochłonności punktu świetlnego,
• ograniczenie mocy zainstalowanej w oprawach,
• ograniczenie kosztów zuŜycia energii elektrycznej oraz kosztów
eksploatacyjnych,
• poprawę bezpieczeństwa dla ruchu kołowego i pieszego,
• ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń
emitowanych do powietrza,
• poprawa walorów estetycznych oświetlenia,
• ujednolicenie zainstalowanych opraw.
W latach 1997 – 2005 dzięki prowadzonej sukcesywnie modernizacji
oświetlenia, na terenie miasta Leszna osiągnięto następujące efekty
w zakresie parametrów energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych:
• modernizacji poddano 2200 punktów świetlnych na liniach
napowietrznych i kablowych,
• w wyniku uzupełnienia oświetlenia liczba punktów świetlnych wzrosła
do 6187 z 5317 szt., czyli zanotowano wzrost o 16,36%,
• ograniczono moc zainstalowaną w oprawach z 1290,86kW
do 1001,20kW czyli o 22,44%,
• energochłonność punktu świetlnego ograniczono z 0,24kW/pkt.
do 0,16kW/pkt, co stanowi spadek o 33,33%,
• zuŜycie energii spadło z 4932,653 MWh do poziomu 3825,80MWh,
czyli o 22,44%,
• ograniczono emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń
emitowanych do powietrza: w przypadku CO2 o 22,44% (z 5435,78 ton
do 4216,03 ton) i w przypadku NOx o 22,43% (z 10,21 do 7,92 ton).
W 2006r. przeprowadzono „Audyt energetyczny oświetlenia ulic miasta
Leszna” w którym przedstawiono inwentaryzację stanu istniejącego oraz
opracowano załoŜenia kompleksowej modernizacji dla kolejnego etapu.
Opracowana modernizacja pozwoli na osiągnięcie efektu energetycznego,
dającego ok. 965,2kWh oszczędności rocznie oraz ekologicznego,
pozwalającego na redukcję emisji zanieczyszczeń w ilości ok.: 2 ton pyłu,
9 ton dwutlenku siarki, 3,90 ton tlenku węgla oraz 3,4 ton tlenków azotu
rocznie.
Ponadto, załoŜenia Wieloletniego planu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2013
(Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/298/2008 Rady Miejskiej Leszna z dn.
18 listopada 2008r.) wskazują, iŜ w ramach programu Bezpieczne miasto
jednym z głównych działań jest budowa energooszczędnych linii oświetlenia
ulicznego i parkowego. W latach 2008 – 2013 Miasto zamierza wydać na ten
cel ok. 2 miliony złotych.
W ramach remontów i przebudowy dróg planowana jest równieŜ sukcesywna
wymiana i doświetlanie poszczególnych ulic. Planowane są:
− przebudowa drogi krajowej nr 5 na odcinku w granicach miasta,
PROJEKT ZAŁOśEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA LESZNA

77
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40

−
−
−
−

przebudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku w granicach miasta,
budowa drogi zbiorczej w zachodniej części miasta łączącej drogę krajową
nr 5 i z drogą krajową nr 12,
przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323,
budowa łącznika drogi krajowej nr 5 z drogą wojewódzką nr 432.

W ramach przygotowania terenów inwestycyjnych – zadanie 4 w WPI
planowane
jest
uzbrojenie
w
infrastrukturę
techniczną
terenu
przemysłowego I.D.E.A w Lesznie, w tym budowa dróg wraz z oświetleniem
ulicznym.

4.4.8. Rozwój sieci energetycznej
Sieć energetyczna na terenie Leszna jest na tyle dobrze rozwinięta, Ŝe ENEA
Operator Sp. z .o.o. jest w stanie szybko dotrzeć ze swoimi przyłączami w
dowolny rejon miasta, nadąŜając za potencjalnymi potrzebami przyszłych
odbiorców energii elektrycznej. Bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię
elektryczną jest dość duŜe ze względu na bliskość GPZ Leszno Gronowo,
który jest jednym z pięciu głównych punktów przyłączeniowych do PSE,
zaopatrujących Wielkopolskę w energię elektryczną. Jednym z utrudnień w
rozbudowie sieci jest brak miejsca na budowę nowych stacji
transformatorowych w centrum miasta. Z informacji uzyskanych od ENEA
Operator Sp. z o.o. w najbliŜszych latach planowane są następujące
inwestycje w zakresie nowej infrastruktury sieciowej:
Tabela nr 24. Inwestycje dot. sieci energetycznej na terenie miasta Leszna.
Lp.
2051

2052

2053

2054

2056

2057

Miejscowość/Lokalizacja
Leszno Grzybowo, rejon ulic:
Osieckiej, Kąkolewskiej
i torów PKP
Leszno, rejon ulicy: OkręŜnej.
Al. Konstytucji 3 Maja i torów
PKP oraz granic miasta
Leszno Zaborowo, rejon ulic:
Złotniczej. Chopina
i Henrykowskiej,
Leszno Zatorze, rejon ulic:
Szybowników, DoŜynkowej,
forów PKP i Wolińskiej
Leszno Gronowo, rejon ulic:
Poznańskiej, Juranda
i torów PKP
Leszno Grzybowo Rejon ulic:
Osieckiej, Kąkolewskiej

Powierzchnia
ha .
113

159

65

170

15

20

Charakter
obiektu
zabudowa
jedno i
wielorodzinna
zabudowa
przemysłowa
zabudowa
jedno i
wielorodzinna
zabudowa
jedno i
wielorodzinna
zabudowa
jedno i
wielorodzinna
zabudowa
jedno i
wielorodzinna

Moc
kW
2800

3500

1260

2000

1000

800
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c.d. tabeli 24.
2058

Leszno, rejon ulicy:
Estkowskiego

39

2059

Leszno Gronowo, rejon ulic:
Poznańskiej, Wilkowickiej
i torów PKP

40

2060

Leszno, rejon ulic: Mickiewicza,
Ostroroga i Al. konstytucji 3
Maja

530

5.

zabudowa
jedno i
wielorodzinna
zabudowa
jedno i
wielorodzinna
„Technopark"
Strefa nauki i
edukacji
powiązana z
produkcją
wysokich
technologii

800

1000

1800

INNE WARIANTY ROZWOJU MIASTA

Zmiana wielkości zapotrzebowania na poszczególne nośniki energetyczne
(ciepło, prąd i gaz) powinna być analizowana z punktu wiedzenia
potencjalnego wzrostu zuŜycia energii oraz moŜliwości ograniczenia potrzeb
energetycznych odbiorców.
Spadek zapotrzebowania na poszczególne nośniki energetyczne wynika
z podejmowanych działań racjonalizujących uŜytkowanie ciepła, energii
elektrycznej i paliw gazowych.
Wzrost zapotrzebowania na media energetyczne moŜe wynikać z rozwoju
społeczno gospodarczego miasta, w tym głównie rozwoju sfery mieszkaniowousługowej.
Dla dopełnienia obrazu moŜliwych zmian w zakresie spodziewanych potrzeb
energetycznych rozwaŜono równieŜ wariant dynamiczny, który zakłada
scenariusz nagłego i szybko postępującego rozwoju gospodarczego.
W przypadku zapotrzebowania na paliwo gazowe analiza przyszłych potrzeb
odbiorców na terenie miasta Leszna, wskazuje, Ŝe nawet w przypadku
największego moŜliwego wzrostu zapotrzebowania gazu, system przesyłowy
dostarczający gaz do miasta ma dostateczną przepustowość, a zatem nie jest
konieczne podejmowanie działań w tym zakresie.
Zagospodarowywanie nowych, obecnie nie uzbrojonych w sieć gazową
obszarów będzie wymagało podjęcia działań dla budowy takiej sieci.
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe juŜ dzisiaj zaopatrzenie nowych odbiorców gazu odbywa
się na zasadach rynkowych. Sieci są budowane a odbiorcy są przyłączani
wtedy, gdy jest to opłacalne dla właściciela sieci gazowej oraz dla samych
odbiorców. Podejście to znajduje swoje odbicie w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do
sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U. 2004 nr 105 poz.
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1113), gdzie w paragrafie 7 stwierdza się, Ŝe przedsiębiorstwo gazownicze
wydaje warunki przyłączenia do sieci gazowej jeŜeli istnieją techniczne
i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego.
Duzi odbiorcy gazu (o zapotrzebowaniu gazu rzędu kilkudziesięciu, kilkuset
lub nawet kilku tysięcy metrów sześciennych gazu na godzinę), zaliczeni we
wspomnianym rozporządzeniu do grupy II, powinni być przyłączani do sieci
gazowej na zasadach indywidualnych, na zasadach określonych w umowie
przyłączeniowej zawieranej z przedsiębiorstwem gazowniczym.
Analiza stanu sieci energetycznej miasta Leszna wykazała iŜ jest ona na tyle
dobrze rozwinięta, Ŝe ENEA Operator Sp. z .o.o. jest w stanie szybko dotrzeć
ze swoimi przyłączami w dowolny rejon miasta, nadąŜając za potencjalnymi
potrzebami przyszłych odbiorców energii elektrycznej. Jak juŜ wcześniej
wspomniano, bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię elektryczną jest dość
duŜe ze względu na bliskość GPZ Leszno Gronowo, który jest jednym z pięciu
głównych punktów przyłączeniowych do PSE, zaopatrujących Wielkopolskę w
energię elektryczną.
W chwili obecnej nadwyŜka mocy zainstalowanej nad rzeczywistym
zapotrzebowaniem
ciepła
wynosi
21%.
W
przypadku
wzrostu
zapotrzebowania ciepła moŜna tę nadwyŜkę wykorzystać. JednakŜe w
kaŜdym przypadku pozostaje problem dostosowania kotłowni do zmiennego
zapotrzebowania ciepła w czasie całego roku, a w szczególności latem kiedy
zapotrzebowanie na ciepło spada do 7 MW. W związku z tym w kaŜdym
wypadku, gdy zapotrzebowanie na ciepło spadnie bądź wzrośnie zaistnieje
konieczność montaŜu kotła szczytowego, który dodatkowo powiększy moc
zainstalowaną kotłowni.

6.

OBCIĄśENIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO ZWIĄZANE
Z PROCESAMI ZAOPATRZENIA W CIEPŁO

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są procesy
spalania w produkcji energii oraz jej przemian, spalanie paliw w
kotłowniach, procesy spalania w przemyśle, procesy produkcyjne, transport
drogowy oraz indywidualne ogrzewanie budynków mieszkalnych i obiektów
uŜyteczności publicznej.
W niniejszym opracowaniu, na podstawie zuŜycia energii cieplnej do
ogrzewania
[TJ/rok],
oszacowano
wielkości
rocznych
ładunków
zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.
Wielkości emisji obliczono wg powszechnie przyjętych wskaźników emisji
MOŚZNiL oraz U.S. Environmental Protection Agency (EPA) „Factor
Information Retrieval (FIRE wersja 6.22) Data System”.
Źródłem ciepła dla miejskiego systemu jest ciepłownia „Zatorze”,
zlokalizowana w północno zachodniej części miasta. Łączna nominalna moc
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cieplna ciepłowni wynosi 91,4MW. Parametry paliwa do obliczeń wielkości
emisji przyjęto wg danych przedstawionych w rozdziale 3.3.4. Na terenie
ciepłowni eksploatowane są trzy źródła grzewcze: kocioł WR-25M o mocy
35,7 MW i sprawności 85 %, kocioł WR-25 o mocy 29,1 MW i sprawności
82% oraz kocioł WR-10 o mocy 11,7 MW i sprawności 84 %.
Spaliny z kotła WR-25M i z kotła WR-25 odpylane są w 2 bateriach,
składających się z 6 cyklonów. Skuteczność odpylania wynosi 85 %.
Spaliny z kotła WR-10/EM odpylane są w dwustopniowym układzie
odpylania. Pierwszy stopień stanowi multicyklon osiowy a drugi jedna
bateria cyklonów składająca się z 8 cyklonów. Skuteczność odpylania wynosi
93%.
Instalacja odsiarczania spalin pracuje wg metody półsuchej, tzw. „dry
scrubbing”, której istotą jest absorpcja dwutlenku siarki zawartego
w spalinach przez zawiesinę sorbentu (mleka wapiennego) w absorberze
rozpyłowym. Skuteczność odsiarczania wynosi 80 %.
W obliczeniach emisji z ciepłowni uwzględniono wyŜej opisane instalacje
oczyszczania gazów odlotowych.
Emisję
z
„kotłowni
indywidualnych”
obliczono
dla
najbardziej
rozpowszechnionych paliw: węgiel „dobry” - sortymentu orzech I lub II, węgiel
„zły” - miał węglowy oraz gaz ziemny. Dla „paliw innych” przyjęto wskaźniki
dla spalania oleju opałowego.
W następnej tabeli przedstawiono dane przyjęte do obliczeń oraz wskaźniki
emisji zanieczyszczeń. Tabela nr 26 przedstawia wyniki obliczeń. Graficzne
przedstawienie wyników zobrazowano na rysunku nr 11.
W przypadku wskaźników dla spalania węgla naleŜy podkreślić, Ŝe spalanie
nawet najlepszego węgla w kotłowniach lokalnych moŜe być źródłem
dwukrotnie większej emisji pyłu, w porównaniu z centralną ciepłownią.
Ponadto, jeśli mówić o uciąŜliwości emisji dla zdrowia mieszkańców
dodatkowym aspektem jest sposób wprowadzania zanieczyszczeń do
atmosfery i ich rozprzestrzenianie w powietrzu. Wiele rozproszonych źródeł
i emisji powoduje znacznie większą uciąŜliwość, niŜ emisja wprowadzana do
środowiska przez wysokie kominy ciepłowni centralnych.
Eksploatacja kotłów opalanych paliwami „ekologicznymi” (gaz ziemny, olej
opałowy i gaz płynny) jest oczywiście znacznie droŜsza od kotłów węglowych,
ale towarzysząca procesowi emisja zanieczyszczeń jest niewielka.
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Tabela nr 25. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń oraz parametry uwzględnionych w obliczeniach paliw.
Obiekt

System ciepłowniczy

Kotłownie indywidualne

Paliwo

węgiel miał

węgiel orzech

węgiel miał

gaz ziemny

olej Ekoterm

wartość opałowa

23 MJ/kg

30 MJ/kg

22 MJ/kg

31¸34 MJ/m3

1380 zł./m3

zaw. siarki

0,6÷0,8%

0,6÷0,8%

0,8÷0,9%

do 40mg/m3

43 MJ/kg

zaw. popiołu

18%

7÷8%

21÷24 %

-

0,20%

Sprawność spalania

80%

50%

40%

92%

90%

ZuŜycie paliwa na 1MWh

202 kg

240 kg

409 kg

120 m3

0,110m3 93kg

Sprawność odpylania

85-93%

brak

brak

brak

brak

80%

brak

brak

brak

brak

kg/TJ
333
533
228
285

kg/TJ
750
747
67
3000

kg/TJ
3834
1545
114
5113

kg/TJ
0,60
2,80
42,8
11,9

kg/TJ
55
116
153
18

Skuteczność odsiarczania
-

Emisja:
pył ogółem
SO2
NOX
CO
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Tabela nr 26. Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza związana z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie
danych bilansowych dla 2007r.
Wielkość emisji zanieczyszczeń [kg/rok]
Lp.

Rodzaj
zaopatrzenia w
ciepło

kotły węglowe
1.
kotły gazowe

węglowe
2.
gazowe

Zanieczyszczenia

-

pył ogółem
SO2
NOX
CO
pył ogółem
SO2
NOX
CO

-

pył ogółem
SO2
NOX
CO
pył ogółem
SO2
NOX
CO

Budownictwo
mieszkaniowe

Obiekty
uŜyteczności
publicznej

System ciepłowniczy
93000
24000
108500
28000
63550
16400
79438
20500
7,0
2,0
33,0
8,0
513
128
143
36
Kotłownie lokalne
171917
55013
85938
27500
6760
2163
304219
97350
119
33
594
164
9154
2524
2556
705

Przemysł, handel
usługi

RAZEM
[Mg/rok]

15000
17500
10250
12813
-

132
154
90
113
0,0083
0,042
0,64
0,18

602854
301354
23707
1066794
191
956
14716
4109

830
415
33,0
1469
0,30
1,70
26,4
7,40
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c.d. tabeli nr 26.
Lp.

Wielkość emisji zanieczyszczeń kg/rok

Rodzaj
zaopatrzenia w
ciepło

3.

Piece węglowe

4.

Inne paliwo

Zanieczyszczenia

-

pył ogółem
SO2
NOX
CO
pył ogółem
SO2
NOX
CO

Budownictwo
mieszkaniowe

Obiekty
uŜyteczności
publicznej

Przemysł, handel
usługi

RAZEM
Mg/rok

142118
71042
5589
251488
55
116
153
18

275
581
765
92

605
1277
1684
202

142
71
5,6
252
0,94
1,97
2,60
0,31
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Ze względu na stan jakości powietrza na terenie Leszna i wystąpienie
przekroczeń wartości normatywnych określonych dla pyłu, w sezonie
grzewczym 2006 roku (dane zamieszczone w rozdziale 3.2.1), emisję
zanieczyszczeń związaną z zaopatrzeniem miasta w energię cieplną
omówiono przede wszystkim na przykładzie tego zanieczyszczenia.
Na rysunkach 10 i 11 zobrazowano zuŜycie energii cieplej w mieście przez
poszczególne grupy odbiorców oraz wielkości emisji pyłu, generowanej
poprzez poszczególne źródła.

Rys. nr 10. ZuŜycie energii cieplnej na terenie miasta Leszna przez
poszczególne grupy odbiorców, ze względu na rodzaj źródła (dane za rok
2007).

Rys. nr 11. Wielkość emisji pyłu związana z zaopatrzeniem miasta Leszna w
energię cieplną, na podstawie danych bilansowych za rok 2007.
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Z wyŜej przedstawionych danych i wyników obliczeń wynika, iŜ głównym
emitentem zanieczyszczeń na terenie Leszna są tzw. kotłownie lokalne. Jak
juŜ wcześniej wspomniano, w mieście eksploatowanych jest ok. 300
indywidualnych kotłowni opalanych paliwem stałym, będących źródłem
znaczącej, bo stanowiącej ponad 75% udział w emisji pyłu do powietrza
atmosferycznego. System ciepłowniczy wraz z kotłownią „Zatorze” stanowi
źródło ok. 12% całkowitej emisji pyłu natomiast pozostałe, niecałe 13%
stanowi emisja, której źródłem są piece węglowe zlokalizowane w budynkach
mieszkalnych, tzw. źródła „niskiej emisji” zanieczyszczeń. Wymienione
udziały przedstawiono na rysunku nr 12.

Rys. nr 12. Procentowy udział poszczególnych źródeł w emisji pyłu
pochodzącego ze spalania węgla na terenie miasta Leszna (dane za rok
2007).
W przypadku lokalnych kotłowni węglowych, ok. 70% emisji zanieczyszczeń
pochodzi z procesu produkcji ciepła wytwarzanego na potrzeby przemysłu,
obiektów usługowych i handlowych, natomiast ok. 30% zanieczyszczeń
emitowana jest podczas wytwarzania ciepła na potrzeby mieszkaniowe oraz
obiektów uŜyteczności publicznej.
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Rys. nr 13. Procentowy udział emisji pyłu pochodzącego ze spalania węgla
w kotłowniach lokalnych, dla poszczególnych odbiorców (dane za rok 2007).
Znaczącym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza jest równieŜ ogrzewanie
indywidualne, dla którego paliwem jest węgiel i które stanowi źródło tak
zwanej niskiej emisji. Ten rodzaj ogrzewania, oprócz zanieczyszczeń
pyłowych jest równieŜ głównym emitentem tlenku węgla, ze względu na to, ze
w warunkach pracy pieców domowych niemoŜliwe jest przeprowadzenie
dobrze zorganizowanego procesu spalania jest równieŜ istotnym źródłem nie
wyszczególnionych w obliczeniach, substancji smolistych, węglowodorów
aromatycznych i benzoalfapirenu.
Ponadto, oprócz emisji zanieczyszczeń powietrza, procesy zaopatrzenia
w ciepło są źródłem pochodzenia około 18000 ton odpadów paleniskowych
(popiół, ŜuŜel) rocznie i około 9 000 odpadów z instalacji odsiarczania
eksploatowanej w ciepłowni „Zatorze”.
Wg
przedstawionych
wcześniej
trendów
zmian
oraz
prognozą
zapotrzebowania na ciepło w roku 2019 oszacowano, analogicznie jak dla
stanu aktualnego, emisję zanieczyszczeń do powietrza. Dane przedstawiono
w następnych tabelach.
I Wariant
PoniŜej przedstawiono wielkość emisji z terenu miasta Leszna, związanej
z procesami zaopatrzenia w energię cieplną, jako prognozę na rok 2019,
w przypadku modernizacji ciepłowni „Zatorze” polegającej na instalacji
gazowego kotła szczytowego o mocy 10MW.
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Tabela nr 27. Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza związana z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie
danych prognozowanych na rok 2019 – WARIANT I
Wielkość emisji zanieczyszczeń [kg/rok]
Lp.

Rodzaj
zaopatrzenia w
ciepło

kotły węglowe
1.
kotły gazowe

węglowe
2.
gazowe

Zanieczyszczenia

-

pył ogółem
SO2
NOX
CO
pył ogółem
SO2
NOX
CO

-

pył ogółem
SO2
NOX
CO
pył ogółem
SO2
NOX
CO

Budownictwo
mieszkaniowe

Obiekty
uŜyteczności
publicznej

System ciepłowniczy
59333
15000
69222
17500
40544
10250
50681
12813
22
6
111
31
1711
471
478
131
Kotłownie lokalne
68767
20630
34375
10313
2704
811
121688
36506
114
24
569
122
8769
1882
2449
526

Przemysł, handel
usługi

RAZEM
[Mg/rok]

9333
10889
6378
7972
3
17
257
72

78,67
91,78
53,76
67,19
0,040
0,20
3,080
0,86

593686
296771
23346
1050569
129
647
9967
2783

570,76
285,31
22,44
1010,01
0,27
1,34
20,62
5,76
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c.d. tabeli nr 27.
Lp.

Wielkość emisji zanieczyszczeń kg/rok

Rodzaj
zaopatrzenia w
ciepło

3.

Piece węglowe

4.

Inne paliwo

Zanieczyszczenia

-

pył ogółem
SO2
NOX
CO
pył ogółem
SO2
NOX
CO

Budownictwo
mieszkaniowe

Obiekty
uŜyteczności
publicznej

Przemysł, handel
usługi

RAZEM
Mg/rok

55
116
153
18

275
581
765
92

605
1277
1684
202

0,935
1,974
2,602
0,312
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Rys. nr 14. ZuŜycie energii cieplnej na terenie miasta Leszna przez
poszczególne grupy odbiorców, ze względu na rodzaj źródła (prognoza na rok
2019).
W wyniku modernizacji ciepłowni „Zatorze”, polegającej na montaŜu
szczytowego kotła gazowego o mocy 10MW, roczna emisja zanieczyszczeń
pochodzących z ciepłowni mogłaby zmniejszyć się o ok. 194Mg, w tym emisja
pyłu o ok. 53Mg/rok.
RozwaŜana i planowana likwidacja źródeł niskiej emisji i zastąpienie
istniejących źródeł kotłami gazowymi moŜe wyeliminować emisję pyłu, którą
dla roku 2007 szacowano na poziomie 142Mg.
Ponadto, prognozuje się obniŜenie emisji pyłu pochodzącego ze spalania
węgla w kotłowniach lokalnych, o ok. 260Mg rocznie.
Dla przedstawionego wariantu, redukcja zanieczyszczeń pochodzących
ze spalania paliw związanego z produkcją ciepła, wynosi:
- pył zawieszony – 455Mg/rok,
- dwutlenek siarki – 263Mg/rok,
- tlenki azotu – 56Mg/rok,
- tlenek węgla – 756Mg/rok.
II Wariant
PoniŜej przedstawiono wielkość emisji z terenu miasta Leszna, związaną
z procesami spalania paliwa w celu wytworzenia energii cieplnej, jako
prognozę na rok 2019, z uwzględnieniem modernizacji ciepłowni „Zatorze”
polegającej na instalacji kotła szczytowego o mocy 10MW, opalanego
biomasą.
W obliczeniach, jako paliwo, przyjęto słomę o parametrach dla wilgotności
15%. Wskaźniki emisji przedstawiono w tabeli nr 28.
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Tabela nr 28. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń oraz parametry przyjęte dla
spalania biomasy.
Wskaźnik/parametr
Wielkość
wartość opałowa
14÷15 MJ/kg
zaw. siarki
0,10÷0,16%
zaw. popiołu
3÷4 %
skuteczność odpylania
80%
sprawność spalania
70%
zuŜycie paliwa na 1MWh
355kg
Emisja [kg/TJ]:
pył ogółem
797
SO2
251
NOX
126
CO
1872
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Tabela nr 29. Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza związana z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie
danych prognozowanych na rok 2019 – WARIANT II.
Wielkość emisji zanieczyszczeń [kg/rok]
Lp.

Rodzaj
zaopatrzenia w
ciepło

kotły węglowe

1.

kotły gazowe

kotły na
biomasę

Zanieczyszczenia

-

pył ogółem
SO2
NOX
CO
pył ogółem
SO2
NOX
CO
pył ogółem
SO2
NOX
CO

Budownictwo
mieszkaniowe

Obiekty
uŜyteczności
publicznej

System ciepłowniczy
55333
15000
64556
17500
37811
10250
47264
12813
6
1
28
6
428
86
119
24
45429
10361
14313
3264
7157
1632
106701
24335

Przemysł, handel
usługi

RAZEM
[Mg/rok]

9333
10889
6378
7972
3
14
214
60
2391
753
377
5616

79,67
92,94
54,44
68,05
0,0094
0,047
0,73
0,20
58,18
18,33
9,17
136,65
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W przypadku przyjęcia rozwiązania modernizacji ciepłowni „Zatorze”
polegającego na zastosowaniu kotła opalanego biomasą, brak będzie redukcji
pyłu pochodzącego z systemu ciepłowniczego. Łączna, obliczona emisja tego
zanieczyszczenia wynosi ok. 137Mg a więc na poziomie bilansu z roku 2007r.
NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe przyjęte do obliczeń paliwo - słoma
charakteryzuje się stosunkowo wysokim wskaźnikiem emisji popiołu, ale
kilkukrotnie mniejszymi wskaźnikami emisji dwutlenku siarki tlenku węgla.
Ponadto, „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” przyjmuje jako cel
strategiczny zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie
paliwowo – energetycznym Polski, do 14% w 2020r. Proponowana
modernizacja ciepłowni jest zatem zgodna z zapisami strategii jak równieŜ
polityki energetycznej kraju.
Dla
przedstawionego
wariantu,
łączna
redukcja
zanieczyszczeń
pochodzących ze spalania paliw, ze wszystkich źródeł, wynosi:
- pył zawieszony – 395Mg/rok,
- dwutlenek siarki – 244Mg/rok,
- tlenki azotu – 48Mg/rok,
- tlenek węgla – 620Mg/rok.
Jednym z celów strategicznych rozwoju miasta winno być tworzenie
warunków ochrony środowiska naturalnego oraz poprawa warunków
mieszkaniowo-bytowych przy zachowaniu walorów architektonicznourbanistycznych i krajobrazowych.
Wśród podstawowych zadań zmierzających do poprawy stanu środowiska
naturalnego naleŜy wymienić:
• likwidację lub modernizację istniejących kotłowni opalanych węglem
poprzez włączenie do sieci gazowniczej/ciepłowniczej lub zmianę
nośnika
energii
na
paliwo
ekologiczne
bądź
instalacja
wysokosprawnych kotłów węglowych,
• działania w kierunku zmniejszenia zuŜycia energii cieplnej poprzez
renowację i izolację cieplną budynków, usprawnienie węzłów cieplnych
i instalacji wewnętrznych , usprawnienie dystrybucji ciepła,
• likwidację lub modernizację źródeł niskiej emisji.
Korzyści z likwidacji lub modernizacji istniejących kotłowni opalanych
węglem to między m.in.:
• wytwarzanie energii w wysokosprawnych urządzeniach energetycznych
(mniejsze zuŜycie paliwa na jednostkę wyprodukowanej energii,
mniejsza emisja zanieczyszczeń gazowo- pyłowych uwalnianych do
powietrza atmosferycznego),
• ograniczenie tzw. „niskiej emisji”,
• wytwarzanie energii w urządzeniach wyposaŜonych w wysoko
skuteczne urządzenia ochrony powietrza.
W związku z powyŜszym, prognoza przedstawiona w niniejszym opracowaniu,
zakładająca obniŜenie emisji pyłu, który jak wynika z przedstawionych w
rozdziale 3.2.1 danych jest istotnym zagroŜeniem dla miasta Leszna, jest

PROJEKT ZAŁOśEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA LESZNA

93
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40

bardzo korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego
a zwłaszcza ochrony powietrza.

7.

ANALIZA POD KĄTEM PRZEPROWADZENIA
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

STRATEGICZNEJ

Zgodnie z Art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr
199, poz. 1227) przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko wymagają m.in. projekty polityk, strategii, planów lub
programów
w
dziedzinie
turystyki
i
wykorzystywania
terenu,
opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji.
Jednocześnie Art. 48 powyŜszej ustawy stwierdza, Ŝe organ opracowujący
projekty w/w dokumentów moŜe, po uzgodnieniu z właściwymi organami,
o których mowa w art. 57 i 58 (w tym wypadku Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny),
odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, jeŜeli uzna, Ŝe realizacja postanowień danego dokumentu nie
spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Odstąpienie od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko moŜe
dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie
modyfikacje w ustaleniach przyjętych juŜ dokumentów lub projektów
dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy. Odstąpienie
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach,
o których mowa w art. 49.
W ramach niniejszego dokumentu rozpatrywano planowane i proponowane
przedsięwzięcia prowadzące do racjonalizacji zaopatrzenia w energię cieplną,
elektryczną i paliwa gazowe.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na
środowisko
oraz
szczegółowych
uwarunkowań
związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu
na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w ramach
proponowanych czy planowanych działań nie przewiduje się realizacji:
•
•

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
(tzw. przedsięwzięcia z grupy I).
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar NATURA
2000 (tzw. przedsięwzięcia z grupy III).
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Na terenie miasta, bierze się natomiast pod uwagę realizację przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw.
przedsięwzięcia z grupy II) do których naleŜą:
•

•
•

modernizacja ciepłowni „Zatorze”, polegająca na montaŜu szczytowego
kotła na biomasę, o mocy 10MW, jako przedsięwzięcie wymienione w
§3. ust 1. pkt 4): „elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub
inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii
elektrycznej lub cieplnej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy
cieplnej rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do
instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciąŜeniu, nie
niŜszej niŜ 25 MW, a przy stosowaniu paliwa stałego, w tym biomasy
w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych z instalacji — nie
niŜszej niŜ 10 MW,
rozwój sieci ciepłowniczej (rozdział 4.4.2.): instalacje do przesyłu pary
wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci
ciepłowniczych i przyłączy do budynków,
rozwój sieci gazowej (rozdział 4.4.6.) jako przedsięwzięcia wymienione
w §3. ust 1. pkt 33): instalacje do przesyłu gazu, niewymienione w § 2
ust. 1 pkt 21, oraz towarzyszące tłocznie lub stacje redukcyjne,
z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niŜ 0,5MPa
i przyłączy do budynków.

7.1. Powiązania
Projektu
ZałoŜeń…
z
przewidzianymi w innych dokumentach

działaniami

Dokumentami
lokalnymi,
zawierającymi
działania
pośrednio
bezpośrednio związane z oddziaływaniami na środowisko, są zazwyczaj:

lub

•
•

strategie rozwoju,
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
• programy ochrony środowiska,
• plany gospodarki odpadami.
Dla przedmiotowego obszaru wytypowano następujące dokumenty
zawierające działania związane z oddziaływaniami na środowisko:
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Leszna,
2. Strategia rozwoju Leszna,
3. Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata
2002-2010,
4. Program ochrony środowiska miasta Leszna,
5. Program ochrony środowiska dla powiatu leszczyńskiego,
6. Projekt programu ochrony powietrza dla strefy: miasto Leszno.

PROJEKT ZAŁOśEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA LESZNA

95
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40

Wybrany cel rozwoju określony w Strategii Rozwoju Miasta, mający ścisły
związek z kierunkami polityki przestrzennej przyjętymi w Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Leszna,
powiązany ściśle z niniejszym dokumentem to:
„Ochrona powietrza przez likwidację źródeł emisji zanieczyszczeń i tworzenie
alternatywnych metod zaopatrzenia w ciepło: zwiększenie udziału gazu do
celów grzewczych oraz poprzez wykorzystanie istniejącej kotłowni „Zatorze”
Programy ochrony środowiska, w tym projekt Programu ochrony powietrza
dla strefy miasto Leszno definiują jako działania naprawcze:
- zmianę sposobu ogrzewania (tzn. zmianę lub wyeliminowanie paliwa
stałego na paliwa ciekłe lub gazowe),
- wykonanie przyłączy sieci gazowej dla poszczególnych budynków
w zaleŜności od moŜliwości technicznych i lokalizacyjnych,
- likwidacja pieców węglowych w mieszkaniach i domkach jednorodzinnych
na rzecz innego rodzaju paliw wspieranych przez działania edukacyjne
i zachęcające,
- ewentualna rozbudowa sieci gazowej,
- wykonanie przyłączy sieci cieplnej do poszczególnych budynków
w miejscach dostępności sieci,
- ewentualna rozbudowa sieci cieplnej.
PoniŜej
przedstawiono
równieŜ
informacje
na
temat
inwestycji
zaplanowanych i ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla miasta
Leszna. W tabeli przedstawiono zadania powiązane z działaniami
analizowanymi w niniejszym dokumencie.

Numer zadania

Tabela nr 30. Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008 – 2013.

9.2.

10.1

13.1

Tytuł projektu
inwestycyjnego

Cel zadania

Budowa nowych
energooszczędnych
linii oświetlenia w
celu poprawy
bezpieczeństwa
Termo Termomodernizacja
modernizacja
budynków szkolnych
obiektów
w celu obniŜenia
oświatowych
kosztów ogrzewania
Rewitalizacja
Realizacja lokalnego
centrum starego
programu
miasta
rewitalizacji
Budowa
oświetlenia
ulicznego i
parkowego

Cel,
Program,
Projekt/
Zadanie w
Strategii

Czas
realizacji

Planowane
nakłady
finansowe
łącznie

II.7.4

20082013

1923000

II.6.7

20072011

4500000

II.4.2

20112013

6000000
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7.2. Przydatność Projektu ZałoŜeń w uwzględnieniu aspektów
środowiskowych
Zgodnie z danymi zawartymi w poprzednim rozdziale, Projekt załoŜeń
uwzględnia aspekty środowiskowe zawarte w innych dokumentach:
Programach ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza, w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym oraz Strategii Rozwoju Miasta.
Działania proponowane w Projekcie załoŜeń zgodne są równieŜ z zasadami
zrównowaŜonego rozwoju oraz krajowym i unijnym prawem w dziedzinie
ochrony środowiska.
Ponadto, prognozowane zmiany realizują załoŜenia Polityki energetycznej
kraju.

7.3. Powiązania z problemami ochrony środowiska
Zgodnie z danymi zawartymi w rozdz. 6.1, Projekt załoŜeń powiązany jest z
problemami dotyczącymi ochrony środowiska poprzez przewidywane
działania proekologiczne w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do
powietrza atmosferycznego, pochodzących ze spalania paliw oraz dąŜenia do
wyeliminowania z terenu miasta źródeł tzw. „niskiej emisji”.

7.4. Rodzaj i skala
środowisko

oddziaływań

Projektu

wystąpienia,
czas
7.4.1. Prawdopodobieństwo
częstotliwość i odwracalność oddziaływań

załoŜeń

trwania,

na

zasięg,

Proponowane działania Projektu załoŜeń, jak wynika to z przedstawionej
analizy pod kątem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,
obejmują działania proekologiczne, stąd nie przewiduje się ich negatywnego
oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska lub środowisko jako
całość. Przeciwnie, ewentualna realizacja proponowanych zadań zmniejszy
zasięg i uciąŜliwość oddziaływań występujących w stanie istniejącym, w
ujęciu globalnym.
W szczególności naleŜy podkreślić pozytywny efekt działań, który wiązałby
się z ograniczeniem niskiej emisji oraz pracami związanymi z remontami
instalacji technicznych i likwidacją lokalnych kotłowni lub pieców węglowych
oraz zastąpienie ich nowoczesnymi kotłowniami gazowymi, jak równieŜ
z wymianą stolarki okiennej (w tym montaŜ nowoczesnych okien o wysokiej
izolacyjności termicznej). Działania te prowadziłyby do ograniczenia
szczególnie uciąŜliwej emisji z niskich źródeł energetycznych opalanych
węglem kamiennym. Nowoczesne kotły o wysokiej sprawności cieplnej
i opalane gazem ziemnym praktycznie całkowicie redukują emisję pyłu,
benzo(α)pirenu, dwutlenku siarki, w porównaniu ze spalaniem węgla
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kamiennego. Dodatkowa poprawa parametrów cieplnych budynków poprzez
termomodernizację ogranicza straty ciepła, a tym samym zmniejsza zuŜycie
paliw na cele grzewcze i w efekcie końcowym emisję produktów spalania.
Szczególne znaczenie mają omawiane zadania zwłaszcza w mieście Leszno,
które zostało zakwalifikowane do stref, dla których wymagane jest
opracowywanie programu ochrony powietrza w związku z przekroczeniami
średniodobowych poziomów dopuszczalnych pyłu PM10.
Negatywne oddziaływania wynikające z realizacji proponowanych zadań
mogą mieć miejsce jedynie w fazie realizacji inwestycji. Jest to jednak
uciąŜliwość krótkookresowa, odwracalna, o charakterze lokalnym i trudna do
uniknięcia w przypadku wszystkich inwestycji, zwłaszcza obejmujących
roboty budowlane.
UciąŜliwości etapu realizacji dotyczą wszystkich zadań związanych
z remontami instalacji czy teŜ ich likwidacją, rozbudową sieci, pracami
termomodernizacji czy teŜ wymianą oświetlenia. Realizacje inwestycji
wymagać będą przewiezienia materiałów budowlanych oraz wywiezienia
odpadów
budowlanych.
Ze
względu
na
emisję
„zanieczyszczeń
komunikacyjnych” pochodzących ze spalanego paliwa przez pojazdy
transportu oraz towarzyszący hałas, okres realizacji inwestycji jest zazwyczaj
uciąŜliwy dla bezpośredniego otoczenia terenu inwestycji. Większy wpływ na
emisję hałasu moŜe mieć samo prowadzenie prac budowlanych.
Na terenie i w okresie budowy nastąpi nasilenie emisji zanieczyszczeń do
powietrza. Główną uciąŜliwością dla powietrza atmosferycznego w fazie
rozbiórki/budowy obiektu stanowić będzie pył powstający przy pracy maszyn
i urządzeń, spaliny pochodzące z silników pracujących maszyn i środków
transportu.
Okresowo
wymienione
uciąŜliwości
o
charakterze
niezorganizowanym mogą być dokuczliwe, ale biorąc pod uwagę
przejściowość prac budowlanych naleŜy uznać, Ŝe ten etap nie spowoduje
trwałych negatywnych zmian w środowisku, których nośnikiem jest
powietrze.
Oddziaływania powyŜsze będą miały charakter lokalny i krótkotrwały.
Odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji (elementy konstrukcyjne
i wyposaŜenie nie nadających się do ponownego wykorzystania) stanowić
będą głównie odpady z grupy 17 „Odpady z budowy, remontów i demontaŜu
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię
z terenów zanieczyszczonych)” i wymagać będą zagospodarowania. Odpady
powyŜsze zostaną zebrane selektywnie i poddane odzyskowi lub
unieszkodliwieniu.
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7.4.2. Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych i
transgranicznych
Jak stwierdzono zadania proponowane w niniejszym dokumencie obejmują
działania proekologiczne, stąd nie przewiduje się ich negatywnych
oddziaływań na środowisko, w tym oddziaływań skumulowanych lub
transgranicznych. Przeciwnie, realizacja tych zadań zmniejszy zasięg
i uciąŜliwość oddziaływań występujących w stanie istniejącym.
Stwierdzono, Ŝe negatywne oddziaływania wynikające z analizowanych
działań mogą mieć miejsce jedynie w fazie prowadzenia robót budowlanych.
Są to oddziaływania krótkookresowe, odwracalne, o charakterze lokalnym
(o niewielkim zasięgu) i nie mają charakteru oddziaływań skumulowanych
lub transgranicznych.

7.4.3. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub
zagroŜenia dla środowiska
Jak stwierdzono cele i zadania przedstawione w niniejszym opracowaniu
obejmują działania proekologiczne, stąd nie przewiduje się ich negatywnych
oddziaływań na środowisko lub zdrowie ludzi. Przeciwnie, realizacja
proponowanych zadań zmniejszy zasięg i uciąŜliwość oddziaływań
występujących w stanie istniejącym, dotyczy to głównie lokalnego
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w ujęciu globalnym, a zatem
spowoduje polepszenie stanu sanitarnego powietrza w rejonie centrum
miasta, a w efekcie korzystne zmiany dla zdrowia ludzi.
Stwierdzono, Ŝe negatywne oddziaływania wynikające z realizacji
proponowanych działań mogą mieć miejsce jedynie w fazie prowadzenia
robót budowlanych. Są to oddziaływania krótkookresowe, odwracalne,
o charakterze lokalnym (o niewielkim zasięgu) i w związku z tym nie
stanowią ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagroŜenia dla środowiska.

7.4.4. Wnioski
Zadania proponowane w niniejszym dokumencie są ściśle związane
z programem ochrony środowiska oraz programem ochrony powietrza dla
miasta Leszna i obejmują działania proekologiczne, stąd nie przewiduje się
ich negatywnych oddziaływań na środowisko. W wyniku realizacji
proponowanych działań, niewątpliwie zmniejszy się zasięg i uciąŜliwość
oddziaływań na powietrze atmosferyczne, występujący w stanie istniejącym.
Nie przewiduje się równieŜ innych znaczących oddziaływań z tytułu
powstawania ścieków, odpadów czy generowania hałasu, związanych
z zadaniami analizowanymi w niniejszym dokumencie. Proponuje się zatem
odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko.
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8.

PODSUMOWANIE

8.1. Ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian
zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe
Analiza
danych
zgromadzonych
podczas
opracowania
niniejszej
dokumentacji umoŜliwiła sporządzenie bilansu czynników energetycznych
dla miasta Leszna oraz dokonanie prognozy ich zuŜycia w najbliŜszej
dekadzie. ZuŜycie poszczególnych czynników energetycznych wynosi:
− Całkowite zapotrzebowanie na ciepło
− ZuŜycie ciepła
− ZuŜycie gazu ziemnego
− ZuŜycie energii elektrycznej niskiego napięcia

229 MW.
1 511 TJ.
31 002 tys. m3/rok.
41 568 MWh.

Głównym konsumentem energii cieplnej jest budownictwo mieszkaniowe
(679 TJ) oraz zakłady przemysłowe (669 TJ ). Miejski system ciepłowniczy
pokrywa zapotrzebowanie na energię cieplną w 43% w przypadku
budownictwa mieszkaniowego oraz w 7% dla zakładów przemysłowych.
Pozostała cześć energii cieplnej produkowana jest w kotłowniach lokalnych.
Na prognozowane zuŜycie energii na terenie miasta Leszna mają wpływ
następujące czynniki:
− wzrost liczby mieszkań,
− wzrost liczby zakładów przemysłowych,
− wzrost liczby obiektów uŜyteczności publicznej,
− termomodernizacja budynków,
− wzrost zachowań prooszczędnych odbiorców ciepła.
Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz analiz trendów zmian na
przestrzenie ostatnich lat, prognozuje się, Ŝe przez najbliŜszą dekadę będzie
utrzymywał się stały spadek zuŜycia energii cieplnej, wynikający z działań
termomodernizacyjnych,
zwiększonej
świadomości
ekologicznej
społeczeństwa prowadzącej do zachowań oszczędzających energię cieplną
oraz z zastosowania sprawniejszych źródeł wytwarzania i dystrybucji energii
cieplnej. Na podstawie danych z ostatnich pięciu lat moŜna prognozować
średni spadek zuŜycia energii cieplnej na poziomie 2%.
Ilość gazu zuŜywana na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody uŜytkowej, będzie
malała ze względu na coraz niŜsze zapotrzebowanie na ciepło spowodowane
procesami, które zostały opisane wyŜej przy okazji prognozy zuŜycia energii
cieplnej. Wprawdzie, równolegle będzie występował proces zamiany źródeł
ciepła z węglowego na gazowy, ale jego wartość nie będzie kompensowana
ogólnym spadkiem zapotrzebowania na energię cieplną. Przyrost zuŜycia
gazu będzie wynikał z podłączania nowych odbiorców, zarówno w zakresie
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budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłu i usług. MoŜna, zatem
przypuszczać, Ŝe zuŜycie w ciągu najbliŜszych dziesięciu lat będzie się
utrzymywać na jednakowym poziomie 31 000 nm3/rok. Drobne odchylenia
od zakładanej prognozy mogą być spowodowane czynnikami pogodowymi
bądź sytuacją ekonomiczną w kraju.
Przewiduje się, Ŝe obecny trend dwuprocentowego wzrostu zuŜycia energii
elektrycznej nie będzie się w przyszłości zmieniał. Na odchylenie od tej
wartości przyrostu moŜe mieć tylko wpływ czynników pogodowych oraz
tempo wzrostu rozwoju gospodarczego kraju.
Wobec tego prognozowane zuŜycie czynników energetycznych w 2019 roku
wynosić będzie:
−
−
−
−

Całkowite zapotrzebowanie na ciepło
Zapotrzebowanie ciepła
ZuŜycie gazu ziemnego
ZuŜycie energii elektrycznej niskiego napięcia

185 MW.
1 300 TJ.
31 000 tys. m3/rok.
49 881 MWh.

8.2. Przedsięwzięcia racjonalizujące uŜytkowanie
energii elektrycznej i paliw gazowych

ciepła,

Przedsięwzieciami prowadzącymi do racjonalizacji zuŜycia ciepła, energii
elektrycznej oraz paliw gazowych będą polegały przede wszystkim na
zmniejszeniu zuŜycia energii cieplnej oraz zwiększenia sprawności jej
wytwarzania. Będą to przede wszystkim:
− modernizacja ciepłowni „Zatorze”,
− kontynuacja programu termomodernizacji budynków mieszkalnych
i uŜyteczności publicznej,
− likwidacja źródeł niskiej emisji,
− wdraŜanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii,
− modernizacja oświetlenia ulicznego.

8.3. MoŜliwości wykorzystania istniejących
lokalnych zasobów paliw i energii

nadwyŜek

i

Miejska sieć cieplna na terenie miasta Leszna posiada znaczne rezerwy
produkcji ciepła oraz jego dystrybucji. W przypadku potrzeby podłączenia
nowych odbiorców na terenie miasta MPEC Sp. z o.o. będzie mogło
wykorzystać istniejące rezerwy, budując nowe przyłącza bądź magistrale
cieplne.
W przypadku sieci gazowej i energetycznej teŜ występują znaczne rezerwy
dostaw paliwa gazowego i energii elektrycznej.
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Wielkopolska Spółka Gazownicza realizuje obecnie rozbudowę sieci gazowej
według „Koncepcji programowej rozwoju sieci gazowej na terenie miasta
Leszna”.
ENEA Operator Sp. z o.o. planuje równieŜ szereg inwestycji rozbudowujących
swoją sieć energetyczną (Tab. 24).
W przypadku rozwoju budownictwa mieszkaniowego lub budowy nowych
zakładów przemysłowych na terenie miasta Leszna istniejące rezerwy w
zaopatrzeniu w energię cieplną, elektryczną lub paliwa gazowe, które
posiadają przedsiębiorstwa zajmujące się ich dystrybucją, mogą pokryć
zwiększone zapotrzebowanie na nośniki energetyczne.

8.4. Zakres współpracy z innymi gminami
Współpraca pomiędzy gminami sąsiednimi a miastem Leszno w zakresie
zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe, jest obecnie
realizowana poprzez przedsiębiorstwa dystrybucji energii elektrycznej oraz
gazu, które są organizacjami o regionalnym zasięgu. W związku z tym
występuje wspólna infrastruktura na potrzeby miasta Leszna, jak
i sąsiednich gmin.
Za system dystrybucji energii elektrycznej odpowiedzialna jest ENEA
Operator Sp. z o.o., który działa na terenie wszystkich gmin sąsiadujących
z miastem Leszno.
Podobnie w przypadku paliwa gazowego – Wielkopolska Spółka Gazownicza
Sp. z o.o. jest dostawcą gazu dla sąsiednich gmin. Poza miastem Leszno
planuje ona budowę stacji redukcyjnej Io na terenie gminy Włoszakowice.
Stacja ta, po zbudowaniu gazociągu średniego ciśnienia do Leszna, będzie
stanowiła zasilanie rezerwowe dla miasta.
Miejska sieć cieplna nie wychodzi swoim zasięgiem poza obręb miasta
Leszna. Ze względu na znaczne odległości do gmin ościennych oraz ich słabe
zurbanizowanie nie przewiduje się rozbudowy sieci cieplnej poza teren
miasta i współpracę między gminami ościennymi w tym zakresie.
MoŜliwym obszarem współdziałania miasta Leszna z gminami ościennymi
moŜe być dostawa biomasy do planowanej kotła szczytowego w ciepłowni
„Zatorze”.
Ponadto,
w
listopadzie
2009r.
zostało
wszczęte
postępowanie
administracyjne w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie dwóch wieŜowych elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną. Projektowane elektrownie wiatrowe lokalizowane
będą na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 244 i 252
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połoŜonych w miejscowości Łoniewo, gm. Osieczna. Projektowane kablowe
linie elektroenergetyczne SN 15kV oraz linie sterownicze i komunikacyjne
zlokalizowane będą na terenie:
• Łoniewo, gmina Osieczna dz. nr 218/1, 142, 239, 160/1,
• Kąkolewo, gmina Osieczna dz. nr 176, 77, 31, 36, 29, 5101/1, 5087,
5101/2, 5102, 5103/3, 5103/7, 5104, 5105, 5106, 5099/3, 1265,
• Trzebania, gmina Osieczna dz. nr 95, 36/1,
• WyciąŜkowo, gmina Lipno dz. nr 5099/2, 5100/1,
• Gronówko, gmina Lipno dz. nr 5095/5, 624, 176, 623, 170, 165/3,
172, 201, 163,
• Leszno dz. nr 3, 1, 6.
Inwestycja zakłada włączenie nowego źródła energii odnawialnej
do istniejącej sieci energetycznej na terenie Leszna.
W załączniku nr 10 przedstawiono opis uzgodnień z sąsiadującymi gminami
związany z zaopatrzeniem w energię elektryczną, cieplną oraz paliwa gazowe.

9.

REKOMENDACJA DO KONIECZNOŚCI OPRACOWANIA
PROJEKTU PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

Podstawowym zadaniem opracowania jest analiza porównawcza stanu
istniejącego oraz planowanych działań modernizacyjno – inwestycyjnych w
zakresie poszczególnych systemów energetycznych, z przyszłymi potrzebami
miasta. Wnioskiem ma być odpowiedź na pytanie czy zgodnie z Art. 20 ust. 1
ustawy „Prawo energetyczne” miasto Leszno powinno wykonać „Projekt
planu”.
„Projektu planu” zgodnie z Art. 20 ust. 2 powinien zawierać:
propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz
z uzasadnieniem ekonomicznym,
1. propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
2. harmonogram realizacji zadań,
3. przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz
źródło ich finansowania.
NaleŜy pamiętać, Ŝe miasto nie jest właścicielem systemów energetycznych
i nie ma bezpośredniego wpływu na wybór sposobu realizacji zadania od
strony technicznej. Zadanie to spoczywa bezpośrednio na przedsiębiorstwach
energetycznych zgodnie z Art. 16 ust. 1 „Prawa energetycznego”, który
stanowi:
Przedsiębiorstwa
energetyczne
zajmujące
się
przesyłaniem
i dystrybucją paliw gazowych lub energii sporządzają dla obszaru
swojego działania plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego
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i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię,
uwzględniając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo
kierunki rozwoju gminy określone w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
oraz zgodnie z ust. 5:
W celu racjonalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych przy sporządzaniu
planów, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorstwa energetyczne
zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych lub energii
są obowiązane współpracować z przyłączonymi podmiotami oraz
gminami, na których obszarze przedsiębiorstwa te prowadzą
działalność gospodarczą.
Ustawa „Prawo energetyczne” wprowadza więc ścisły podział obowiązku
w zakresie systemów energetycznych:
• gmina wykonując „Projekt załoŜeń” planuje rozwój systemów
energetycznych w poszczególnych okresach bilansowych,
• przedsiębiorstwa energetyczne opracowują sposób wykonania zadania
w „Planie rozwoju” i realizują je w załoŜonym okresie.
„Prawo energetyczne”, które w Art. 20 ust. 1 jednoznacznie wskazuje, kiedy
zachodzi konieczność wykonania „Projektu planu”:
W przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają
realizacji załoŜeń, o których mowa w art. 19 ust. 8, wójt (burmistrz,
prezydent miasta) opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części. Projekt planu
opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy załoŜeń
i winien być z nim zgodny”.
Przedsiębiorstwa dostarczające czynniki energetyczne zapewniają w chwili
obecnej dostawy tych mediów na poziomie zabezpieczającym potrzeby miasta
Leszna. Wszystkie z tych przedsiębiorstw mają opracowane plany rozwoju
swoich sieci, które biorą pod uwagę moŜliwy rozwój budownictwa
mieszkaniowego oraz przemysłowego i zabezpieczą potrzeby energetyczne
miasta w przyszłości. Dokumenty planistyczne to:
−
−
−

„Strategia rozwoju MPEC sp. z o.o. w Lesznie”
„Plan rozwoju dla miasta Leszno” w przypadku ENEA Operator
Odział Dystrybucji Poznań
„Koncepcja programowa gazyfikacji na terenie miasta Leszna”
w przypadku Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa

Biorąc pod uwagę powyŜsze moŜna stwierdzić, Ŝe nie jest konieczne
wykonanie projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe.
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10. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO
SPORZĄDZENIA PROJEKTU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo gospodarki,
2008r.
II polityka ekologiczna Państwa.
Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, Ministerstwo Środowiska,
Warszawa, wrzesień 2000r.
Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy: miasto Leszno
w województwie wielkopolskim. Atmoterm S.A. Opole, grudzień 2008r.
Audyt energetyczny oświetlenia ulic miasta Leszna, lipiec 2006r.
Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe, dla miasta Leszna, Energoekspert sp. z o.o., Katowice
marzec 2000r.
Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata
2002-2010, Arcadis Ekokonrem sp. z o.o., Wrocław 2002r.
Raport o Stanie Środowiska w Wielkopolsce w Roku 2007, Poznań 2008.
Raport o Stanie Środowiska w Wielkopolsce w Roku 2008, Poznań 2009.
Opracowanie Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedry Surowców Energetycznych, Akademii Górniczo – Hutniczej
Wydziału nt. energii geotermalnej.
Miasto Leszno Pakiet informacyjny, Leszno listopad 2007r.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, grudzień 2007r.
Długookresowa strategia trwałego i zrównowaŜonego rozwoju – Polska
2025.
Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020roku. Poznań,
maj 2005 r.
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
przestrzennego Leszna, tekst jednolity - załącznik nr 2 do Uchwały nr
XIX/215/2008 Rady Miejskiej Leszna, z dnia 21 lutego 2008 roku,
Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe gminy Lipno, Lipno, czerwiec 2009r.,
Projektu załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla gminy Osieczna, Osieczna, grudzień 2009r.
Plan rozwoju lokalnego Gminy Rydzyna, Rydzyna, październik 2004r.
Projektu załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla gminy Święciechowa, Święciechowa grudzień 2009r.
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11. STRESZCZENIE
1. Zawartość opracowania „Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Leszna” spełnia
wymagania zakresu ustawy Prawo energetyczne, określone w art. 19.
2. „Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla miasta Leszna” spełnia równieŜ funkcję podstawy
merytorycznej i formalnej, dla dalszych etapów planowania - w tym
w szczególności dla: „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe” - zgodnie z art. 20 ustawy Prawo energetyczne, planów
rozwoju przedsiębiorstw energetycznych - w szczególności w zakresie
nowych
potrzeb
energetycznych,
planowania
zagospodarowania
przestrzennego miasta.
3. Opracowane załoŜenia, po ich uchwaleniu przez Radę Miejską miasta
stanowić powinny dokument „lokalnego prawa energetycznego”, którego
wdroŜenie i formy realizacji dalszych działań powinny stanowić
zobowiązania dla władz miasta, podlegające bieŜącemu monitorowaniu
stosownych komisji Rady.
4. Przeprowadzone prace związane z analizą stanu energetycznego dla
obszaru miasta Leszna dały generalny obraz potrzeb energetycznych
odbiorców zlokalizowanych na jego terenie.
A. W zakresie dostaw ciepła sumaryczne, zapotrzebowanie na energię
do ogrzewania, podgrzewu ciepłej wody uŜytkowej oraz na potrzeby
technologiczne określono na 229MW, a zuŜycie ciepłą na te cele to
1 511TJ.
B. W zakresie dostaw paliw gazowych, sumaryczne zuŜycie gazu
ziemnego w ilości 30 488 tys. m3 w roku 2007, przy czym odbiorcy
indywidualni zuŜyli na cele grzewcze 13 833 tys. m3/rok gazu.
C. W zakresie dostaw energii elektrycznej w roku 2007, sumaryczne
zuŜycie energii elektrycznej w ilości 41 410 MWh/rok.
5. Analiza kierunków rozwoju miasta Leszna dały podstawę do określenia
prognozy wielkości potrzeb cieplnych w przedziale czasowym do 2019r.
A. Ustalono, iŜ na prognozowane zuŜycie ciepła na terenie miasta
Leszna będą miały wpływ następujące czynniki:
o wzrost liczby mieszkań,
o wzrost liczby zakładów przemysłowych,
o wzrost liczby obiektów uŜyteczności publicznej,
o termomodernizacja budynków,
o wzrost zachowań prooszczędnych odbiorców ciepła.
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Na podstawie danych z ostatnich pięciu lat przyjęto średni spadek zuŜycia
energii cieplnej na poziomie 2%.
Przedstawione w opracowaniu prognozy zuŜycia energii cieplnej oszacowano
przy następujących załoŜeniach:
• modernizacja ciepłowni „Zatorze”, polegająca na montaŜu szczytowego
kotła gazowego lub kotła na biomasę, o mocy 10MW, co skutkować
będzie dywersyfikacją dostaw paliwa,
• kontynuacja programu termomodernizacji obiektów uŜyteczności
publicznej, skutkująca dalszym obniŜeniem zuŜycia energii cieplnej
oraz wymiana źródeł grzewczych na kotły gazowe,
• likwidacja źródeł niskiej emisji do 2019 roku i zastąpienie istniejących
źródeł, kotłami gazowymi.
• wdroŜenie programu wspierania wykorzystania źródeł energii
odnawialnej, mającego na celu osiągnięcie, do 2019 roku, 15% udziału
w ogólnym bilansie energii cieplnej.
W zakresie dostaw ciepła, zapotrzebowanie na energię do ogrzewania,
podgrzewu ciepłej wody uŜytkowej oraz na potrzeby technologiczne, w roku
2019 prognozuje się na poziomie 185MW, a zuŜycie ciepłą na te cele
1300TJ.
B. Ustalono, Ŝe na zuŜycie gazu w przyszłości będą miały wpływ
następujące czynniki:
o wzrost liczby mieszkań,
o wzrost liczby zakładów przemysłowych,
o wzrost liczby obiektów uŜyteczności publicznej,
o termomodernizacja budynków,
o wzrost prooszczędnych zachowań odbiorców ciepła,
o likwidacja źródeł niskiej emisji,
o modernizacja ciepłowni „Zatorze”.
Przewiduje się, Ŝe z jednej strony, ilość gazu zuŜywana na potrzeby
ogrzewania i ciepłej wody uŜytkowej będzie malała ze względu na coraz
niŜsze zapotrzebowanie na ciepło, z drugiej zaś, przewiduje się przyrost
zuŜycia gazu ze względu na podłączania nowych odbiorców, zarówno
w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłu i usług.
Ostatecznie moŜna, przypuszczać, Ŝe zuŜycie w ciągu najbliŜszych
dziesięciu lat będzie się utrzymywać na jednakowym poziomie
31 000nm3/rok.
C. Na zuŜycie energii elektrycznej w przyszłości mają wpływ następujące
uwarunkowania:
o wzrost liczby mieszkań,
o zwiększenie zuŜycia energii elektrycznej przez przemysł,
o wzrost zapotrzebowania na energię spowodowany zwiększeniem
wyposaŜenia mieszkań w urządzenia zuŜywające energię
elektryczną,
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o zwiększenie liczby stosowanych urządzeń klimatyzacyjnych
do chłodzenia pomieszczeń, co skutkuje przesuwaniem się
szczytu zuŜycia energii na miesiące letnie.
W związku z powyŜszym, przewiduje się coroczny, ok. 2% wzrost
zapotrzebowania na energie elektryczną.
6. W opracowaniu dokonano obliczeń wielkości emisji zanieczyszczeń
emitowanych do atmosfery z terenu Leszna, zawiązanych z energia cieplną
czyli procesami spalania paliw na terenie miasta. Przeprowadzona analiza
wykazała, iŜ głównym emitentem zanieczyszczeń są tzw. kotłownie lokalne
(ok. 300 indywidualnych kotłowni opalanych paliwem stałym), będące
źródłem emisji ok. 830Mg/rok pyłu do powietrza atmosferycznego. System
ciepłowniczy wraz z kotłownią „Zatorze” stanowi źródło ok. 132Mg pyłu
rocznie, natomiast ok. 142Mg/rok pyłu to emisja, której źródłem są piece
węglowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych, tzw. źródła „niskiej
emisji” zanieczyszczeń. PowyŜsze dane oszacowano dla roku 2007.
7. Zgodnie z przedstawionymi w niniejszym opracowaniu trendami zmian
oraz prognozą zapotrzebowania na ciepło w roku 2019 oszacowano,
analogicznie jak dla stanu aktualnego, emisję zanieczyszczeń
do powietrza dla dwóch wariantów modernizacji ciepłowni „Zatorze”,
polegających na montaŜu szczytowego kotła gazowego o mocy 10MW,
opalanego gazem lub biomasą. W przypadku zastosowania kotła
gazowego, roczna emisja zanieczyszczeń pochodzących z ciepłowni
mogłaby zmniejszyć się o ok. 194Mg, w tym emisja pyłu o ok. 53Mg/rok.
RozwaŜana i planowana likwidacja źródeł niskiej emisji i zastąpienie
istniejących źródeł kotłami gazowymi moŜe wyeliminować emisję pyłu,
którą dla roku 2007 szacowano na poziomie 142Mg. Ponadto, prognozuje
się obniŜenie emisji pyłu pochodzącego ze spalania węgla w kotłowniach
lokalnych, o ok. 260Mg rocznie.
Dla prognozy uwzględniającej modernizację ciepłowni z zastosowaniem
kotła gazowego, całkowita redukcja zanieczyszczeń pochodzących
ze spalania paliw związanego z produkcją ciepła, z terenu miasta Leszna
wynosi:
- pył zawieszony – 455Mg/rok,
- dwutlenek siarki – 263Mg/rok,
- tlenki azotu – 56Mg/rok,
- tlenek węgla – 756Mg/rok.
Dla przedstawionego wariantu uwzględniającego modernizację ciepłowni
z zastosowaniem kotła opalanego biomasą, łączna redukcja
zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw, ze wszystkich źródeł,
wynosi:
- pył zawieszony – 395Mg/rok,
- dwutlenek siarki – 244Mg/rok,
- tlenki azotu – 48Mg/rok,
- tlenek węgla – 620Mg/rok.
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8. Realizacja zadań wynikających z opracowanych załoŜeń powinna być
przedmiotem planów energetycznych. Zagadnienia wynikające z potrzeb
miasta kwalifikują się w ramach programów objętych z dofinansowania:
A. z funduszy spójności - w części dotyczącej ochrony środowiskaochrona powietrza – likwidacja niskiej emisji,
B. z funduszy strukturalnych - w ramach Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego - w części modernizacji infrastruktury
energetycznej.
9.

Rozwiązania proponowane w niniejszym dokumencie związane są ściśle
z programem ochrony środowiska oraz programem ochrony powietrza
dla miasta Leszna i obejmują działania proekologiczne, stąd nie
przewiduje się ich negatywnych oddziaływań na środowisko. W wyniku
realizacji proponowanych działań, niewątpliwie zmniejszy się zasięg
i uciąŜliwość oddziaływań na powietrze atmosferyczne, występujący
w stanie istniejącym. Nie przewiduje się równieŜ innych znaczących
oddziaływań z tytułu powstawania ścieków, odpadów czy generowania
hałasu, związanych z zadaniami analizowanymi w niniejszym
dokumencie. Proponuje się zatem odstąpienie od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
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Załączniki:
Wykaz Kotłowni o mocy powyŜej 3MW.
Wykaz kotłowni o mocy w zakresie od 0,2 do 3,0MW.
Stan gospodarki mieszkaniowej w latach 1995-2008r.
Porównanie ilości zuŜytego ciepła przez podmioty gospodarcze,
w latach 2006-2008.
5. Plan sytuacyjny miasta Leszna.
6. Plan Leszna z zaznaczeniem głównych źródeł ciepła, sieci,
stacji redukcyjnych, GPZ oraz strefy ekonomicznej „Idea” i
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
7. Mapa sieci cieplnej miasta Leszna.
8. Uzyskane
pisemne
informacje
na
temat
istniejącej
infrastruktury technicznej oraz zaopatrzenia w energię oraz
paliwa gazowe.
9. Pozwolenie
zintegrowane ze zmianami, dla instalacji
energetycznej ciepłowni „Zatorze”.
10. Uzgodnienia z sąsiednimi gminami.
1.
2.
3.
4.
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