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1. Podstawa opracowania dokumentu  

Niniejszy dokument opracowany jest w oparciu o art. 7, ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie 

gminnym  (Dz.U. 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy „Prawo energetyczne” (Dz.U. 2018 

poz. 755 z późn. zm.), zgodnie z którym obowiązkiem Wójta/Burmistrza/Prezydenta jest opracowanie 

projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt 

założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 

3 lata. Niniejszy dokument zawiera:  

• Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 

elektryczną  i paliwa gazowe;   

• Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;   

• Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,   

z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach 

energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz 

zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;   

• Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy  

z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;  

• Zakres współpracy z sąsiednimi gminami.  

  

Podstawami prawnymi „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Gminy Tomice są również:  

a) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2018 

poz. 798  z późn. zm.);  

b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799  

z późn. zm.);  

c) „Polityka Energetyczna Polski do roku 2030” przyjęta przez Rząd Rzeczpospolitej Polski 

dnia   

10 listopada 2009 roku;  

d) Ustawa odnawialnych źródłach z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. 2017 poz. 1148 z późn. 

zm.);  

e) Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

wymagań dla kotłów na paliwo stałe.  
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 Dokumenty na szczeblu wojewódzkim: 

 

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego  

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego został przyjęty uchwałą 

Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku. 

Dokument określa długoterminową strategię naprawczą mającą na celu poprawę 

jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości emitowanych zanieczyszczeń. 

 

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego wyznacza działania, których 

celem jest osiągnięcie w całej Małopolsce do 2023 r. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń  

w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i ozonu. 

Głównymi kierunkami działań w zakresie ochrony powietrza wyznaczonymi dla miast i gmin  

w Programie jest m.in.: 

➢ Wprowadzenie ograniczeń eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwa stałe, 

➢ Realizacja gminnych programów ograniczania niskiej emisji – eliminacja niskosprawnych 

urządzeń na paliwa stałe, 

➢ Likwidacja ogrzewania na paliwa stałe w obiektach użyteczności publicznej 

➢ Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych i sieci gazowych zapewniająca podłączenie 

nowych użytkowników, 

➢ Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego  

w budownictwie mieszkaniowym oraz w obiektach użyteczności publicznej, 

➢ Ograniczenie emisji z transportu, 

➢ Ograniczenie emisji przemysłowej, 

➢ Edukacja ekologiczna mieszkańców, 

➢ Poprawa warunków przewietrzania miast i ochrona terenów zielonych. 

Elementem Programu ochrony powietrza jest Plan działań krótkoterminowych, który wprowadza                        

3 stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza: 

I stopień zagrożenia (kod żółty), 

I stopień zagrożenia wprowadzany jest w sytuacji, gdy średnia dla wszystkich stacji 

pomiarowych zlokalizowanych w danym obszarze: 

• pomiar stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 na stacji automatycznej w dniu poprzedzającym 

  osiągnął wartość powyżej 50 μg/m³ lub 

• pomiar stężenia maksymalnej średniej ośmiogodzinnej spośród średnich kroczących ozonu 

osiągnął wartość powyżej 120 μg/m³ lub 
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• prognoza stężenia pyłu PM10 na obszarze reprezentatywnym dla danej stacji pomiarowej 

wskazuje dla aktualnej doby ryzyko przekroczenia wartości stężenia 24-godzinnego                             

na poziomie 50 μg/m³. 

Ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia I stopnia zagrożenia może być przekazywane                                        

z jednodniowym wyprzedzeniem 

II stopień zagrożenia (kod pomarańczowy), 

 II stopień zagrożenia wprowadzany jest w sytuacji, gdy w danym obszarze: 

• pomiar stężenia 24-godz. pyłu PM10 dla średniej ze stacji pomiarowych WIOŚ w dniu 

poprzedzającym osiągnął wartość powyżej 150 μg/m³ lub na co najmniej jednej stacji 

pomiarowej osiągnął wartość powyżej 200 μg/m³ lub 

• pomiar stężenia godzinowego ozonu na stacji automatycznej WIOŚ osiągnął wartość powyżej 

180 μg/m³, 

• prognoza stężenia pyłu PM10 wskazuje dla aktualnej doby ryzyko przekroczenia wartości 

stężenia 24-godz. powyżej 150 μg/m³. 

Ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia II stopnia zagrożenia może być przekazywane                                         

z jednodniowym wyprzedzeniem w oparciu o prognozy jakości powietrza. 

III stopień zagrożenia (kod czerwony). 

Decyzja o wprowadzeniu III stopnia zagrożenia podejmowana jest przez Wojewódzki Zespół 

Zarządzania Kryzysowego lub wojewodę, w przypadku zaistnienia sytuacji gdy dla co najmniej 

jednej stacji pomiarowej zlokalizowanej na danym obszarze: 

• pomiar stężenia 24-godz. pyłu PM10 na stacji automatycznej WIOŚ w dniu poprzedzającym 

osiągnął wartość > 300 μg/m³ oraz 8-godzinna średnia krocząca liczona z danych                               

1-godzinnych do godziny 7 włącznie dnia następnego po przekroczeniu poziomu alarmowego 

przekracza 260 μg/m³ lub 

• pomiar stężenia godzinowego ozonu na stacji automatycznej WIOŚ osiągnął wartość powyżej                                 

240 μg/m³ przez kolejne 3 godziny lub 

• pomiar stężenia godzinowego dwutlenku azotu na stacji automatycznej WIOŚ osiągnął 

wartość              > 400 μg/m³ przez kolejne 3 godziny lub 

• pomiar stężenia godzinowego dwutlenku siarki na stacji automatycznej WIOŚ osiągnął 

wartość > 500 μg/m³ przez 3 kolejne godziny lub 

• prognoza stężenia pyłu PM10 wskazuje dla kolejnej doby ryzyko przekroczenia wartości 

stężenia 24-godz. powyżej 200 μg/m³. 

 

Wprowadzanie stopni zagrożenia zanieczyszczeniem odbywa się we współpracy służb Wojewody, 

Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Marszałka Województwa 

Małopolskiego, a informacje o zagrożeniu zamieszczane są na stronie 

internetowej powietrze.malopolska.pl/komunikaty 

 

Koordynacja realizacji działań naprawczych określonych w Programie wykonywanych przez 

poszczególne jednostki gminy oraz mieszkańców; 

https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty
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Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego: wymogów dotyczących zaopatrywania 

mieszkań w ciepło z sieci ciepłowniczej, sieci gazowej, a w przypadku braku  

z zastosowaniem urządzeń zgodnych z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego; projektowanie 

linii zabudowy uwzględniające zapewnienie „przewietrzania” obszarów zabudowy, ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie; 

Tworzenie alternatywy komunikacyjnej w postaci ciągów pieszych i rowerowych 

Kontrola gospodarstw domowych, zgodnie z aktualnymi przepisami o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach oraz art. 379 ustawy POŚ; 

Kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach grzewczych i na otwartych 

przestrzeniach na podstawie art. 379 ustawy POŚ; 

Eliminacja emisji wtórnej z budów i działania na rzecz poprawy stanu dróg 

Promocja wprowadzania w zakładach przemysłowych oraz instytucjach publicznych systemów 

zarządzania środowiskiem (ISO + EMAS); 

Uwzględnienie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza poprzez odpowiednie 

przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych 

Rozważenie w planach perspektywicznych tworzenia inteligentnych systemów energetyki 

rozproszonej z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii, w tym odnawialnej. 

Aktualizacja lub opracowanie w przypadku braku założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe w oparciu o nowe kierunki wytyczne planem energetycznym 

województwa oraz Programem ochrony powietrza. 

Przekazywanie informacji i ostrzeżeń związanych z sytuacjami zagrożenia zanieczyszczeniem 

powietrza: udział w informowaniu społeczeństwa o stanie zanieczyszczenia powietrza oraz 

sytuacjach alarmowych; tworzenie i aktualizowanie bazy adresowej dyrektorów jednostek 

oświatowych (szkół, przedszkoli i żłobków), opiekuńczych oraz dyrektorów szpitali i przychodni 

podstawowej opieki zdrowotnej, do których będą wysyłane komunikaty powiatowego centrum 

zarządzania kryzysowego o zagrożeniu zanieczyszczeniem powietrza, 

Realizacja działań ujętych w planie działań krótkoterminowych w zależności od ogłoszonego alarmu, 

Przedkładanie Marszałkowi Województwa Małopolskiego sprawozdań z realizacji działań ujętych  

w niniejszym Programie. 

W dokumencie został określony efekt ekologiczny dla miast należących do województwa 

małopolskiego. 

Działaniem wspomagającym w zakresie programów ograniczania niskiej emisji jest 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu ograniczania kosztów energii ze źródeł 

konwencjonalnych. Działanie to powinno być powiązanie ze zmianą systemu grzewczego  

z wykorzystaniem paliw stałych na inne ekologiczne paliwa takie jak gaz czy olej.  

W ramach programów ograniczania niskiej emisji przy wymianie kotłów na paliwa stałe na 

ogrzewania niskoemisyjne mogą być również udzielane dotacje do zastosowania odnawialnych 

źródeł energii (np. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) w celu wsparcia 

wdrażania zasad energooszczędności i obniżania kosztów ogrzewania w indywidualnych systemach 

grzewczych. 
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Istotnym działaniem ograniczającym emisję zanieczyszczeń poprzez poprawę efektywności 

wykorzystania ciepła jest termomodernizacja budynków i stosowanie budownictwa 

energooszczędnego. Działania te powinny dotyczyć wszystkich budynków znajdujących się na 

obszarach przekroczeń. 

Ograniczenie zużycia energii należy również realizować poprzez działania w budynkach użyteczności 

publicznej. 

Zgodnie z ustawą Gmina ma obowiązek  przygotować i na bieżąco aktualizować bazę inwentaryzacji 

źródeł ciepła na terenie gminy uwzględniającej m.in. źródła, których wymiana została 

dofinansowana, informacje z przeprowadzonych kontroli.  

Baza danych inwentaryzacji źródeł emisji powinna być prowadzona jednolicie w skali województwa 

z celu zapewnienia integracji informacji o źródłach emisji. 

Obowiązkowo w terminie do 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym Gmina  musi 

przedłożyć sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza. 

 

Wymagania szczegółowe dla Gminy Tomice: 

wprowadzenie ograniczeń w użytkowaniu instalacji na paliwa stałe - wymagany efekt ekologiczny 

ograniczenia emisji:  

o do 2019: PM10 – 21 Mg/rok, PM2,5 – 20 Mg/rok, B(a)P – 0,011 Mg/rok, CO2 – 422 Mg/rok,   

o lata 2020 - 2023: PM10 –25Mg/rok, PM2,5 – 24 Mg/rok, B(a)P – 0,013 Mg/rok, CO2 – 515Mg/rok.  

 

 

Uchwała antysmogowa dla Małopolski 

Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r.  

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ogranicza powstawanie nowych 

źródeł emisji zanieczyszczeń: 

Od 1 lipca 2017 roku nie jest możliwa w Małopolsce instalacja kotła na węgiel lub drewno lub 

kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach  

w sprawie ekoprojektu. 

Osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła lub kominka albo 

wymieniają kocioł lub kominek na nowy, są zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie 

spełniające wymagania ekoprojektu. 

Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania – gazu, oleju, 

ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadza żadnych nowych obowiązków 

lub ograniczeń.  

Wyznaczono długie okresy przejściowe: 

Do końca 2022 r. – wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm 

emisyjnych. 
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Do końca 2026 r. – wymiana kotłów, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne (klasa 3 lub 

4). 

Istniejące kotły klasy 5 mogą być eksploatowane bezterminowo. 

Wymagania dot. jakości paliw: 

Od 1 lipca 2017 r. zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. 

Zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20%. 

 

Zgodnie z ustawą antysmogową dla Małopolski  do kontroli mieszkańców związaną                                             

z przestrzeganiem wymogów ustawy uprawniony jest wójt oraz upoważnieni przez niego pracownicy 

Urzędu  

Uprawnienia do przeprowadzenia kontroli oraz nakładania mandatów karnych ma również Policja, 

a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska. 

Użytkownik urządzenia grzewczego powinien okazać kontrolerom dokumenty potwierdzające, że 

piec, kocioł lub kominek, z którego korzysta spełniają wszystkie wymogi określone w uchwale 

antysmogowej. Takim dokumentem może być np. instrukcja użytkowania urządzenia (jeśli zawiera 

wymagane dane) lub wyniki badań emisji z urządzenia.  

Jeżeli użytkownik instalacji nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, może zostać ukarany 

mandatem do 500 zł. Kontrolujący może również skierować wniosek do sądu o ukaranie karą 

grzywny do 5 tys. zł. Karę można nałożyć ponownie przy każdym przypadku eksploatacji instalacji 

niezgodnie z uchwałą antysmogową. 

 

 

Program Strategiczny Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego  

Dokument wprowadzony Uchwałą Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 

27 października 2014 roku, określa cele długoterminowe i krótkoterminowe w zakresie poprawy 

jakości środowiska naturalnego. Jednym z nich jest Sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń do 

powietrza, zwłaszcza pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań. 

Kierunki działań:  

Redukcja emisji zanieczyszczeń z ogrzewania mieszkań:  

Wprowadzenie ograniczeń w zakresie stosowania paliw stałych na obszarze miasta Krakowa, 

Wymiana ogrzewania z niskosprawnymi piecami i kotłami na paliwa stałe na podłączenia do sieci 

ciepłowniczych, ogrzewanie gazowe, olejowe, nowoczesnymi niskoemisyjnymi kotłami na paliwa 

stałe lub odnawialnymi źródłami energii,  

Rozwój i modernizacja sieci ciepłowniczych oraz podłączanie nowych użytkowników, Zmniejszenie 

zapotrzebowania budynków na energię cieplną poprzez termomodernizację, wspieranie 

budownictwa energooszczędnego i pasywnego,  

Prowadzenie akcji edukacyjnych oraz kontroli mieszkańców w celu wyeliminowania procederu 

spalania odpadów,  
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Uwzględnianie w ramach polityki przestrzennej miast nakazu stosowania ogrzewania 

niskoemisyjnego w nowych budynkach oraz zagadnienia utrzymania korytarzy przewietrzania. 

Redukcja emisji zanieczyszczeń z transportu:  

Rozwój nowoczesnej, ekologicznej i przyjaznej dla pasażera komunikacji zbiorowej, w tym kolejowej 

oraz systemu parkingów typu „Parkuj i Jedź”21 ,  

Poprawa organizacji ruchu samochodowego w miastach, w tym budowa obwodnic w celu 

wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrów, wprowadzanie ograniczeń wjazdu do centrów miast, 

wykorzystanie systemów sterowania ruchem,  

Tworzenie zintegrowanej sieci dróg rowerowych oraz ciągów pieszych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą,  

Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez regularne mycie, 

remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg, 

Działania edukacyjne i promocyjne zachęcające do korzystania z transportu publicznego, 

rowerowego oraz wspólnego podróżowania samochodami,  

Ograniczenie skali potrzeb transportowych osób poprzez planowanie przestrzenne uwzględniające 

potrzebę zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców w sąsiedztwie miejsca zamieszkania,  

Optymalizacja transportu towarów poprzez ograniczenie skali przewozów ładunków oraz powiązanie 

transportu samochodowego, kolejowego i wodnego w jeden system transportowy 

Wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii: 

Budowa małych elektrowni wodnych w miejscach i w sposób nie mający negatywnego wpływu na 

ciągłość ekologiczną cieków oraz wykorzystanie energetyczne istniejących obiektów małej 

hydrotechniki,  

Wykorzystanie energii geotermalnej na potrzeby rekreacji, turystyki i ciepłownictwa, 

Wykorzystywanie biomasy odpadowej w lokalnych źródłach ciepła, przy uwzględnieniu jakości 

paliwa oraz stosowanych technologiach ograniczających emisję zanieczyszczeń, 

Budowa instalacji odzyskujących biogaz ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków oraz 

biogazów rolniczych,  

Wykorzystywanie energii cieplnej za pomocą pomp ciepła,  

Aktywizacja i wspieranie samorządów lokalnych w kierunku wykorzystania lokalnych zasobów OZE. 

Redukcja emisji zanieczyszczeń z procesów przemysłowych i energetyki: 

Modernizacja układów technologicznych i wprowadzanie najlepszych dostępnych technik produkcji 

i spalania paliw w celu spełnienia przepisów unijnych w zakresie emisji przemysłowych oraz systemu 

handlu emisjami gazów cieplarnianych,  

Nadzór nad oddziaływaniem podmiotów gospodarczych na jakość powietrza poprzez wydawanie 

decyzji w zakresie korzystania ze środowiska, pobieranie opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do 

powietrza oraz działania kontrolne dotrzymywania warunków posiadanych pozwoleń oraz przepisów 

prawa. 
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Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” 

 

Z programu LIFE finansowane są innowacyjne projekty w zakresie ochrony środowiska w Europie 

a projekty zintegrowane są nowym sztandarowym instrumentem wspierania realizacji strategii 

poprawy jakości środowiska na dużym obszarze. 

Projekt LIFE koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 69 partnerów, a jego 

celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały 

zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.  

 

Główne działania projektu 

Sieć Eko-doradców w gminach w Małopolsce w tym Gmina Tomice, którzy wspierają wdrażanie 

Programu ochrony powietrza, pozyskują środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję 

zanieczyszczeń oraz mobilizują mieszkańców do włączenia się w te działania, doradztwo                                

dla mieszkańców Małopolski w zakresie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji 

i źródeł finansowania, w tym zapobieganie ubóstwu energetycznemu poprzez działania służące 

oszczędności kosztów energii. 

Centrum Kompetencji na poziomie regionalnym, obejmujące szkolenia i bazę wiedzy dla wszystkich 

samorządów lokalnych, aby wspomóc gminy w realizacji prowadzonych działań. 

 

Działania systemowe: 

Prowadzenie monitoringu jakości powietrza oraz prognozowanie ryzyka przekroczeń poziomów 

alarmowych lub dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu,  

Zapewnienie ogólnodostępnej informacji o źródłach i wielkościach emisji zanieczyszczeń, stanie 

jakości powietrza oraz wpływie zanieczyszczeń na zdrowie mieszkańców,  

Nadzorowanie i wspieranie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego 

wraz z planem działań krótkoterminowych oraz egzekwowanie realizacji przez samorządy lokalne  

i inne podmioty wyznaczonych działań naprawczych,  

Przygotowanie i realizacja gminnych planów gospodarki niskoemisyjnej w celu ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza i poprawy efektywności energetycznej.  
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2. Charakterystyka Gminy Tomice  

2.1. Lokalizacja   

Gmina  wiejska Tomice  położona  jest w województwie małopolskim, w północnej części 

Powiatu  Wadowickiego,  w  dorzeczu  Skawy, na  pograniczu  Pogórza  Wielickiego i  Śląskiego. 

Znajduje się  w  pobliżu  ważnych  szlaków  komunikacyjnych  z  Wadowic:  do  Krakowa  przez  

Skawinę i do Oświęcimia przez Zator.  

W skład Gminy wchodzi 6 sołectw: Lgota, Radocza, Tomice, Witanowice, Woźniki i Zygodowice. 

 

Obszar gminy graniczy: 

• od północnego-zachodu – z Gminą Zator, 

• od północy – z Gminą Spytkowice, 

• od wschodu – z Gminą Brzeźnica, 

• od południa – z Gminą Wadowice, 

• od zachodu – z Gminą Wieprz. 

 

Powierzchnia gminy wynosi 4158,7 ha. 

 

 

Rysunek 1 Lokalizacja Gminy Tomice na tle województwa i powiatu 
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Rysunek 2 Mapa Gminy Tomice 

Zabudowa mieszkaniowa w Gminie Tomice jest wynikiem wielowiekowej tradycji osadnictwa  

w tym rejonie oraz powojennych procesów inwestycyjnych. Cechą charakterystyczną struktury 

osadniczej jest to, że w wielu miejscowościach jeszcze dziś można wyraźnie odczytać historycznie 

ukształtowaną strukturę wsi, zabudowę rozlokowaną w sposób tradycyjny, w skupiskach wzdłuż 

istniejących głównych dróg, wokół centrów wsi, na terenach z reguły korzystnych dla inwestowania. 

Dotyczy to zwłaszcza układów osadniczych miejscowości Tomice, Radocza, Witanowice i Woźniki. 

Nowa zabudowa lokalizowana jest głównie wzdłuż dróg, coraz częściej poza istniejącymi 

historycznymi układami osadniczymi, przez co zaciera się coraz bardziej odrębność poszczególnych 

miejscowości. Coraz częściej lokalizowana jest także na terenach dotychczas niezainwestowanych, 

w oderwaniu od istniejących struktur osadniczych, niejednokrotnie bez logicznego związku  

z układem transportowym i w kolizji ze środowiskiem przyrodniczym. 

Na terenie gminy przeważa zabudowa zagrodowa związana z produkcją rolną, choć w ostatnich 

latach przybywa zdecydowanie więcej zabudowy typowo mieszkalnej. Można tu wyróżnić w głównej 

mierze układ osadniczy miejscowości Tomice, który przekształca się w kierunku zabudowy 

podmiejskiej, charakterystycznej dla terenów peryferyjnych miasta Wadowice. Inną cechą 

charakterystyczną nowo powstającej zabudowy jest zdecydowana poprawa jej walorów 

estetycznych, począwszy od projektowania architektonicznego, poprzez materiały budowlane  

a skończywszy na ostatecznym urządzaniu całych posesji.  
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Gmina Tomice jest stosunkowo uboga w surowce mineralne. Dno doliny rzeki Skawy 

rozcinającej obszar gminy jest wypełnione osadami rzecznymi wśród których występują złoża 

kruszywa naturalnego. Dotychczas na terenie gminy rozpoznano i udokumentowano jedynie złoże 

„Radocza” zawierające żwir. Występujące pod utworami fliszowymi węglonośne utwory karbonu 

górnego zawierają węgiel kamienny. Jednakże ze względu na znaczne głębokości jego występowania 

nie ma na razie perspektyw gospodarczego wykorzystania tych zasobów.  

Przez Tomice przebiega droga krajowa nr 28 Zator – Medyka, a niespełna 15 km od Gminy biegnie 

droga krajowa nr 44 Gliwice – Kraków.   

Transport publiczny osób zapewniają: Przewoźnicy prywatni.  

Przez teren gminy przebiega trakcja elektryczna Wadowice - Spytkowice, która we wcześniejszym 

okresie stanowiła istotne połączenie z Krakowem, Trzebinią, Śląskiem  i Zakopanem. W 2002 roku 

ruch osobowy na wyżej wymienionej trasie został zamknięty,  

Gmina Tomice ma połączenie drogowe z dwoma portami lotniczymi: Kraków - Balice (ok.45 km) 

oraz Katowice - Pyrzowice (ok. 95 km).  

 

2.2 Warunki naturalne  

Obszar Gminy Tomice pod względem klimatycznym należy do dzielnicy podkarpackiej, która 

stanowi pas przejściowy między górami i kotlinami podgórskimi.   

Gmina leży w obrębie zewnętrznych Karpat Zachodnich, w makroregionie Pogórza 

Zachodniobeskidzkiego, na łączu mezoregionu Pogórza Śląskiego, Wielickiego oraz Wilamowickiego. 

Teren ten posiada rzeźbę wysokofalistą pagórkowatą, a w okolicach Lgoty   

i Witanowic przechodzi nawet w niskogórską. Najwyższe wzniesienie terenu znajduje się we wsi 

Lgota i wynosi 411 m. n.p.m.   

Na terenie gminy występuje wyraźne zróżnicowanie warunków klimatyczno-bonitacyjnych 

pomiędzy obszarem doliny Skawy i jej dopływów, a wierzchowiną Pogórza Wielickiego.   

Dolinę Skawy charakteryzują niekorzystne warunki klimatyczno-bonitacyjne: krótszy okres bez 

przymrozków, większe wahania temperatury i wilgotności między dniem a nocą, a ze względu na 

słabą wentylację powstają zastoiska chłodnego powietrza. Obszary usytuowane na wierzchowinie 

posiadają bardzo korzystne warunki klimatyczno-bonitacyjne.  

Średnia roczna suma opadów na terenie gminy wynosi 600-800 mm, pokrywa śnieżna 

utrzymuje się przez średnio 60-80 dni, zaś przez 100-150 dni występują przymrozki. Średnia roczna 

temperatura wynosi około 8 stopni. Dominują wiatry z kierunku zachodniego  i południowo-

zachodniego. Długość okresu wegetacji wynosi około 220 dni, a początek prac polowych przypada 

na trzecią dekadę marca.  

Prawie cały obszar Gminy Tomice znajduje się w zasięgu zlewni rzeki Skawy. Jedynie wieś Lgota 

położona jest częściowo w zlewni potoku Brodawka, będącego dopływem Wisły w rejonie sąsiedniej 

Gminy Brzeźnica. Na terenie gminy prawobrzeżnymi dopływami Skawy są potok Witanowicki  

i Zygodówka, zaś lewobrzeżnymi potok Tomicki i Radoczanka. Ponadto na terenie wsi Tomice  



Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tomice  

18  

i Radocza znajdują się stawy hodowlane zajmujące powierzchnię około 92 ha. Stawy zasilane są 

wodami potoków: Tomickiego i Radoczanki.  

Dobre warunki glebowo-klimatyczne powodują, że Gmina Tomice posiada charakter rolniczy.  

Jednak większość indywidualnych gospodarstw rolnych stanowią drobne, niskotowarowe 

gospodarstwa, produkujące wyłącznie na potrzeby własne, a część z nich, w ostatnim okresie, 

zaniechała produkcji. Dochody z działalności rolniczej nie są głównym źródłem utrzymania dla 

rolników, w większości gospodarstw członkowie rodzin pracują poza rolnictwem - na stałe lub 

sezonowo. Z upraw polowych największą powierzchnię zajmują zboża, w tym pszenica i jare 

mieszanki zbożowe, oraz ziemniaki. Ponadto w sołectwie Woźniki od lat istnieje tradycja uprawy 

wikliny na wyroby koszykarskie. 

Gmina Tomice odznacza się niskim stopniem zalesienia, wynoszącym 13,4%. Powierzchnia gruntów 

leśnych ogółem 557 ha w roku 2017. 

Przyrodnicze bogactwo tego obszaru tworzą między innymi stawy należące do Przedsiębiorstwa 

Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych Sp. z o.o. w Krakowie, Oddział   

w Rudzach koło Zatora, rzeka Skawa, liczne strumienie, połacie łąk oraz lasy mieszane na wzgórzach. 

Wszystko to stanowi ostoję wielu gatunków ptaków środowiska wodnego  i lądowego, chronionych 

owadów i płazów, jest siedliskiem rzadkich i pięknych okazów flory.  

Na terenie Gminy Tomice 27 października 2008 r. (Rozporządzenie Ministra Środowiska   

z dnia 27.10.2008 r. Dz. U. Nr 198 poz. 1226) został powołany obszar Natura 2000 – Dolina Dolnej 

Skawy PLB120005 – obszar o łącznej powierzchni 7 081,7ha w tym 747 ha na terenie Gminy Tomice, 

obejmujący największe kompleksy stawów w dolinie górnej Wisły. Stawy położone są ze wszystkich 

stron małego miasteczka Zator. Na omawianym terenie prowadzona jest intensywna hodowla ryb, 

przy czym wiele stawów jest mocno zarośniętych roślinnością wodną.  

  

2.3 Sytuacja społeczno – gospodarcza   

W niniejszym dziale przedstawiono podstawowe dane dotyczące Gminy Tomice za 2017 rok 

(ostatni zamknięty rok bilansowy) oraz trendy zmian wskaźników stanu społecznego   

i gospodarczego w latach 2015 – 2017. Wskaźniki opracowano w oparciu o informacje Głównego 

Urzędu Statystycznego zawarte w Banku Danych Lokalnych (www.stat.gov.pl, dane Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy  i dane Urzędu Gminy Tomice.  

2.3.1 Uwarunkowania demograficzne  

Jednym z  podstawowych  czynników  wpływających na rozwój gmin jest sytuacja 

demograficzna oraz perspektywy  jej zmian. Przyrost  ludności  to  przyrost liczby konsumentów,  

a zatem wzrost zapotrzebowania na energię oraz jej nośniki, zarówno sieciowe jak i w postaci paliw 

stałych,  czy ciekłych.  

Gmina Tomice zajmuje obszar o powierzchni 41,5 km2 i liczy około 8085 mieszkańców. Liczba 

ludności w gminie uległa w latach 2015-2017 zwiększeniu o łącznie 155 osób  
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Miejscowość  2015 2016 2017 

Gmina Tomice  7930 8011 8085 

Tabela 1 Zestawienie liczby mieszkańców   

 

Duży wpływ na zmiany demograficzne mają takie czynniki jak: przyrost naturalny będący pochodną 

liczby zgonów i narodzin,  

W tabeli 2 porównano podstawowe wskaźniki demograficzne dotyczące Gminy Tomice                                

w zestawieniu z analogicznymi wskaźnikami dla powiatu wadowickiego, województwa małopolskiego 

oraz Polski.  

 

Wskaźnik Wielkość Jedn. 

Stan ludności wg stałego miejsca zameldowania na 31.12.2017r. 8085 osób 

Powierzchnia gminy  41,5 km2 

Gęstość zaludnienia 

gmina 195  os./km2  

powiat 248  os./km2  

województwo 223  os./km2  

kraj 123  os./km2  

Przyrost naturalny 

 

 

gmina 0,35 % 

powiat 0,17 % 

województwo 0,19 % 

kraj 0,00 % 

Saldo migracji 

gmina 0,36 % 

powiat -0,03 % 

województwo 0,12 % 

kraj -0,03 % 

Tabela 2 Porównanie podstawowych wskaźników demograficznych  

 

Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosi 195 os./km2 i jest niższa niż dla województwa 

małopolskiego. Obszar powiatu wadowickiego charakteryzuje się wyższym wskaźnikiem gęstości 

zaludnienia.   

Zakładane zmiany w strukturze demograficznej Gminy wyznaczono na podstawie prognozy 

wykonanej przez Główny Urząd Statystyczny dla powiatu wadowickiego i poprzez przeniesienie tego 

trendu na poziom Gminy Tomice.   

Prognoza GUS przewiduje do 2030 roku zmniejszenie liczby ludności o 551 osoby na terenie powiatu 

wadowickiego  , co stanowi spadek w stosunku do stanu ludności z 2015 roku o 0,34%. Taki stopień 

zmian jest prawdopodobny gdyż obecny trend zmian liczby mieszkańców Gminy w ostatnich latach 

jest rosnący jak dla powiatu wadowickiego, lecz kolejne lata pokazują, że ten trend może się odwróci.   
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W ostatnich latach liczba ludności w wieku poprodukcyjnym uległa zmniejszeniu w stosunku do liczby 

ludności w wieku przedprodukcyjnym. 

Liczba ludności w wieku produkcyjnym (w roku 2017 udział tej grupy w całkowitej liczbie ludności 

wyniósł około 62,6 %) maleje.   

Pozytywnym zjawiskiem jest rosnąca liczba podmiotów gospodarczych, co świadczy  o rozwoju 

gospodarczym Gminy.  

W kolejnej tabeli zestawiono wskaźniki zmian związanych z rynkiem pracy w Gminie Tomice, 

powiecie, województwie oraz całym kraju.  

 

 
  

Wskaźnik Wielkość Jedn. 

Ludność w wieku produkcyjnym do liczby 

mieszkańców ogółem 

gmina 62,6 % 

powiat 61,9 % 

województwo 61,5 % 

Ludność w wieku poprodukcyjnym do liczby 

mieszkańców ogółem 

gmina 15,4 % 

powiat 18,3 % 

województwo 19,5 % 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym do liczby 

mieszkańców ogółem 

gmina 22,0 % 

powiat 19,8 % 

województwo 18,9 % 

Stopa bezrobocia - grudzień 2017 r. 

gmina 2,7 % 

powiat 5,6 % 

województwo 5,3 % 

Liczba pracujących w stosunku do liczby 

mieszkańców w wieku produkcyjnym 

gmina 15,1 % 

powiat 30,8 % 

województwo 23,8 % 

Liczba bezrobotnych do liczby mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 

gmina 2,7 % 

powiat 3,4 % 

województwo 3,8 % 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 

mieszkańców 

gmina 101,7 l.p./1000os. 

powiat 103,1 l.p./1000os. 

województwo 182,2 l.p./1000os. 

 Tabela 3 Wskaźniki zmian związanych z rynkiem pracy  
 

2.3.2 Działalność gospodarcza, rolnictwo, leśnictwo 
   

Działalność gospodarcza  

Na terenie Gminy Tomice w 2017 roku zarejestrowanych było 822 podmiotów gospodarczych 

– głównie małych i średnich (wg klasyfikacji REGON). W ciągu ostatnich kilkunastu lat liczba ta 

wzrosła. Dane o ilości podmiotów gospodarczych na terenie gminy, na tle innych gmin powiatu, 

pokazano w tabeli .  

Do największych grup branżowych na terenie Tomic należą firmy z kategorii handel hurtowy                         

i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, a następnie firmy prowadzące 
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działalność związaną z: przetwórstwem przemysłowym i budownictwem, co pokazano w poniższej 

tabeli.  

  

Sekcja wg 
PKD  

Opis  
Liczba 
podmiotów  

Sekcja A  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 25 

Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe  140 

Sekcja E  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

2 

Sekcja F  Budownictwo  143 

Sekcja G  Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli  198 

Sekcja H  Transport, gospodarka magazynowa 72 

Sekcja I  Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 14 

Sekcja J  Informacja i komunikacja  11 

Sekcja K  Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 12 

 Sekcja L   Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 8 

Sekcja M  Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 47 

Sekcja N  Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 20 

Sekcja O  Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 9 

Sekcja P Edukacja 24 

Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 27 

Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 20 

Sekcja S i T Pozostała działalność usługowa i Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

50 

RAZEM   822 

 Tabela 4 Liczba podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD 2007 w 2017 roku 
 

Lp. Gmina 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

1 Andrychów 1 928 3 323 3 965 4 291 4358 4351 4362 

2 Brzeźnica 395 558 680 736 804 810 837 

3 
Kalwarnia  
Zebrzydowska 

2 374 2 712 2 707 2 681 2634 2727 2729 

4 Lanckorona 249 401 483 518 561 577 593 

5 Mucharz 144 182 267 350 340 330 335 

6 Spytkowice 262 523 583 653 766 760 775 

7 Stryszów 226 402 493 563 564 572 607 

8 Tomice 305 474 667 775 786 808 822 

9 Wadowice 2 622 3 723 4 189 4 452 4522 4519 4553 

10 Wieprz 316 604 704 790 871 872 882 

RAZEM POWIAT 8 821 12 902 14 738 15 809 16 206 12 326 16 495 

 Tabela 5 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON na terenie powiatu 
w latach 1995 – 2017 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_A_–_Rolnictwo,_leśnictwo,_łowiectwo_i_rybactwo
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Rolnictwo i leśnictwo  

Podając za GUS 74,09% (3 077 ha) powierzchni Gminy Tomice stanowią użytki rolne. Wartość 

ta przewyższa średni procentowy udział powierzchni przeznaczonej pod użytki rolne w powiecie 

wadowickim (63,47%) oraz w województwie małopolskim (60,88%), co wskazuje na rolniczy 

charakter gminy. Gmina Tomice charakteryzuje się niższym od powiatu i województwa stopniem 

lesistości.  

Dobre warunki glebowo-klimatyczne powodują, że Gmina Tomice posiada charakter rolniczy. Jednak 

większość indywidualnych gospodarstw rolnych stanowią drobne, niskotowarowe gospodarstwa, 

produkujące wyłącznie na potrzeby własne, a część z nich, w ostatnim okresie, zaniechała produkcji. 

Dochody z działalności rolniczej nie są głównym źródłem utrzymania dla rolników, w większości 

gospodarstw członkowie rodzin pracują poza rolnictwem - na stałe lub sezonowo.  

Wiodącym kierunkiem produkcji rolnej w gminie jest hodowla zwierząt, głównie trzody chlewnej oraz 

krów mlecznych. Produkcja roślinna stanowi podstawową bazę paszową dla prowadzonej hodowli. 

Z upraw polowych największą powierzchnię zajmują zboża, w tym pszenica i jare mieszanki zbożowe, 

oraz ziemniaki. Ponadto w sołectwie Woźniki od lat istnieje tradycja uprawy wikliny na wyroby 

koszykarskie.   

Gmina Tomice odznacza się niskim stopniem zalesienia, wynoszącym 13,4 %. Lasy państwowe, 

posiadające status lasów ochronnych, zajmują powierzchnię 204 ha (36,8 % ogólnej powierzchni 

lasów w gminie). Lasy leżące na zachód od Skawy zostały uznane za ochronne, ze względu na 

uszkodzenia drzewostanu w wyniku negatywnego oddziaływania przemysłu, natomiast lasy 

położone na wschód od Skawy ze względu na swoje znaczenie glebochronne i wodochronne.  

  

2.4 Ogólna charakterystyka infrastruktury budowlanej  

Obiekty budowlane znajdujące się na terenie gminy różnią się wiekiem, technologią 

wykonania, przeznaczeniem i wynikającą z powyższych parametrów energochłonnością. Spośród 

wszystkich budynków wyodrębniono podstawowe grupy obiektów:  

− budynki mieszkalne,  

− obiekty użyteczności publicznej,  

− obiekty handlowe, usługowe i przemysłowe – podmioty gospodarcze.  

W sektorze budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (budynki edukacyjne, ochrony 

zdrowia, urzędy, obiekty sportowe, obiekty o funkcji gastronomicznej) energia może być użytkowana 

do realizacji celów takich jak: ogrzewanie i wentylacja, podgrzewanie wody, gotowanie, oświetlenie, 

napędy urządzeń elektrycznych, zasilanie urządzeń biurowych i sprzętu AGD. W budownictwie 

tradycyjnym energia zużywana jest głównie do celów ogrzewania pomieszczeń. Zasadniczymi 

wielkościami, od których zależy to zużycie jest temperatura zewnętrzna i temperatura wewnętrzna 

pomieszczeń ogrzewanych, a to z kolei wynika  z przeznaczenia budynku. Charakterystyczne 

minimalne temperatury zewnętrzne dane są dla poszczególnych stref klimatycznych kraju. Podział 

na te strefy pokazano na poniższym rysunku.  
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Minimalna temperatura zewnętrzna danej strefy klimatycznej:   

• I strefa (-16oC),  

• II strefa (-18oC),  

• III strefa (-20oC),  

• IV strefa (-22oC),  

• V strefa (-24oC).  

 
Inne czynniki decydujące o wielkości zużycia energii w budynku to:  
 

−  zwartość budynku (współczynnik A/V) – mniejsza energochłonność to minimalna powierzchnia 

ścian zewnętrznych i płaski dach;  

−  usytuowanie względem stron świata – pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego – 

mniejsza energochłonność to elewacja południowa z przeszkleniami i roletami opuszczanymi 

na noc; elewacja północna z jak najmniejszą liczbą otworów w przegrodach; w tej strefie 

budynku można lokalizować strefy gospodarcze, a pomieszczenia pobytu dziennego od strony 

południowej;  

−  stopień osłonięcia budynku od wiatru;  

−  parametry izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych;  

−  rozwiązania wentylacji wnętrz;  

Rysunek 3 Mapa stref klimatycznych Polski i minimalne temperatury zewnętrzne                                  
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−  świadome przemyślane wykorzystanie energii promieniowania słonecznego, energii gruntu.  

 

Poniższy schemat ilustruje, jak kształtowały się technologie budowlane oraz standardy 

ochrony cieplnej budynków w poszczególnych okresach. Po roku 1993 nastąpiła znaczna poprawa 

parametrów energetycznych nowobudowanych obiektów, co bezpośrednio wiąże się z redukcją strat 

ciepła, wykorzystywanego do celów grzewczych.  

 

Rysunek 4 Przeciętne roczne zapotrzebowanie energii na ogrzewanie  w budownictwie mieszkaniowym  
w kWh/m2 powierzchni użytkowej 

  

Orientacyjna klasyfikacja budynków mieszkalnych w zależności od jednostkowego zużycia 

energii użytecznej w obiekcie podana jest w poniższej tabeli.  

  

Rodzaj budynku  
Zakres 

 jednostkowego 

energii, kWh/m2/rok  

zużycia  

energochłonny  Powyżej 150   

średnio energochłonny  120 do 150   

standardowy  80 do 120   

energooszczędny  45 do 80   

niskoenergetyczny  20 do 45   

pasywny  Poniżej 20   

              Tabela 6 Podział budynków ze względu na zużycie energii do ogrzewania 
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2.4.1 Zabudowa mieszkaniowa  
 

Na obszarze Gminy Tomice dominuje zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. Struktura 

osadnicza  ujawnia się przede wszystkim w miejscowościach: Tomice, Radocza i Woźniki. Na 

obszarze gminy przeważa zabudowa zagrodowa związana z produkcją rolną, jednakże wraz  

z upływem lat, przybywa zdecydowanie więcej zabudowy typowo mieszkalnej. W roku 2017 w 

gminie oddano do użytku 24 mieszkań, a przeciętna powierzchnia mieszkań wynosiła 32 m2 na 

osobę.  

Na terenie Gminy Tomice można wyróżnić następujące rodzaje zabudowy mieszkaniowej: 

jednorodzinną, rolniczą zagrodową oraz wielorodzinną.  

Na koniec 2017 roku na terenie Gminy zlokalizowanych było 2170 mieszkań o łącznej powierzchni 

użytkowej 223 293 m2 (wg danych GUS). Wskaźnik powierzchni mieszkalnej przypadającej na 

jednego mieszkańca wyniósł 32 m2 i wzrósł w odniesieniu do 2010 roku o około 5,5 m2/osobę. Średni 

metraż przeciętnego mieszkania wynosił 102,9m2 (2017 rok) i wzrósł w odniesieniu do 2010 roku  

o około 5,9 m2/mieszkanie. Rosnące wskaźniki związane z gospodarką mieszkaniową stanowią 

pozytywny czynnik świadczący o wzroście jakości życia społeczności gminnej i stanowią podstawy 

do prognozowania dalszego wzrostu poziomu życia w następnych latach.   

Na terenie Gminy, pod względem liczby budynków, mieszkań i ich powierzchni użytkowej, 

zdecydowanie przeważa zabudowa jednorodzinna.  Infrastruktura ta wznoszona była w większości 

po 1970. 

Ogólny stan zasobów mieszkaniowych jest w zasadzie bardzo podobny do sytuacji 

województwa małopolskiego. Generalnie w całej Gminie zastosowane technologie w budynkach 

zmieniały się wraz z upływem czasu i rozwojem technologii wykonania materiałów budowlanych oraz 

wymogów normatywnych. Począwszy od najstarszych budynków, w których zastosowano mury 

wykonane z cegły oraz kamienia wraz z drewnianymi stropami, kończąc na budynkach 

najnowocześniejszych, gdzie zastosowano ocieplenie przegród budowlanych materiałami 

termoizolacyjnymi.  

Na podstawie diagnozy stanu aktualnego zasobów mieszkaniowych w Gminie można stwierdzić, że 

stosunkowo duży udział w strukturze stanowią budynki charakteryzujące się często złym stanem 

technicznym oraz niskim stopniem termomodernizacji, a częściowo brakiem instalacji centralnego 

ogrzewania (ogrzewanie piecowe).   

Nadal około 5% mieszkań w gminie ogrzewanych jest przy wykorzystaniu pieców, głównie 

kaflowych, które charakteryzują się niską sprawnością energetyczną oraz duża niewygodą                                  

w eksploatacji. Mieszkania te budowane były głównie przed 1970 rokiem.   

 

2.4.2 Obiekty użyteczności publicznej należące do gminy 
 

Na obszarze gminy znajdują się budynki użyteczności publicznej o zróżnicowanym 

przeznaczeniu, wieku i technologii wykonania. Na potrzeby niniejszego opracowania jako budynki 

użyteczności publicznej przyjęto obiekty zlokalizowane na terenie gminy administrowane głównie 

przez Urząd Gminy. Wykaz tych obiektów przedstawia tabela 7.   
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Lp.  Nazwa Ulica Nr 

1  Zespół Szkół RCKU im. Jana Pawła II w Radoczy - biuro  Dworska  8  

2  Zespół Szkół RCKU im. Jana Pawła II w Radoczy  Dworska  8  

3  Zesół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach  Floriańska  16  

4  Ośrodek Kultury z Biblioteką  Dworska  9  

5  Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej  Strażacka  3  

6  Szkoła Podstawowa im. Żwirki i Wigury  Dębowa  49  

7  Dom Strażaka w Woźnikach  Wpólna  5  

8  Dom Strażaka w Lgocie  Podgórska  94  

9  Szkoła Podstawowa w Woźnikach Szkoła Filialna w Zygodowicach Główna  133  

10  Szkoła Podstawowa w Woźnikach  Wadowicka  133  

11  Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Witanowicach  Jana Pawła II  107  

12  
Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Witanowicach 

Szkoła Filialna w Lgocie  
Podgórska  56  

13  Gimnazjum im. Noblistów Polskich  Dworska  9a  

14  Urząd Gminy  Wadowicka  51  

Tabela 7 Wykaz budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy   

 

2.4.3 Obiekty handlowe, usługowe, przedsiębiorstw produkcyjnych  
 

W Gminie Tomice podstawową rolę odgrywają funkcje drobnego przemysłu, handlowe, 

usługowe i rolnicze, a więc obiekty cechujące się zróżnicowanymi potrzebami energetycznymi 

począwszy od cech budynków mieszkalnych, administracyjnych, poprzez budynki warsztatów,  

a kończąc na halach produkcyjnych. Struktura zapotrzebowania energii w tego typu obiektach jest 

niejednorodna i często zmienna w czasie.   

Największe firmy w Tomicach to:  

- “ESKA” Sp. Jawna,  

- Zakłady Mięsne  "BRADO - 2" Sp. Jawna,  

- Drewex S.A.,  

- „KOLMAR” Marek Kolasa,  

- Drukarnia „SCAL – BIS”,  

- Drukarnia „ZADRUK”,  

- „RADOCZA PARK” Sp. z o.o.  

- „ZBYDREW” 

- Drabczyk Bosch Car Service 

- Spring-Wad Ryszard Książek 

- Smolbet 
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3. Ocena stanu istniejącego zapotrzebowania na ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe  

3.1 Opis ogólny systemów energetycznych gminy  

Zaopatrzenie w energię jest jednym z podstawowych czynników niezbędnych dla egzystencji 

ludności, jednak wydobycie paliw i produkcja energii stanowi jeden z najbardziej niekorzystnych  

rodzajów oddziaływania na środowisko. Jest to wynikiem zarówno ogromnej ilości użytkowanej 

energii, jak i istoty przemian energetycznych, którym energia musi być poddawana w celu 

dostosowania do potrzeb odbiorców.  

Gmina Tomice należy do grupy małych gmin w kraju pod względem liczby ludności, która obecnie 

wynosi około 8 tys. mieszkańców. Podobnie jak wiele innych gmin w Polsce, boryka się z szeregiem 

problemów technicznych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych we wszystkich dziedzinach 

jej funkcjonowania. Jedną z najistotniejszych dziedzin funkcjonowania gminy jest gospodarka 

energetyczna, czyli zagadnienia związane z zaopatrzeniem w energię, jej użytkowaniem  

i gospodarowaniem na terenie gminy zapewniając bezpieczeństwo i równość dostępu zasobów.  

 

3.2 Systemy energetyczne  

3.2.1 Bilans energetyczny Gminy  

Bilans energetyczny Gminy Tomice polega na określeniu zużycia energii na potrzeby grzewcze 

oraz pozostałe, zidentyfikowane zużycie energii.   

W niniejszym dokumencie przedstawiono zużycie energii na potrzeby cieplne w ujęciu 

globalnym - wszystkie sektory w gminie (wzięto również pod uwagę opracowany Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Tomice). Ponadto Zużycie energii dla gminy obliczono wykorzystując 

ogólnodostępne oraz ściśle określone, otrzymane od odpowiednich instytucji dane: od operatorów 

sieci gazowej i elektroenergetycznej,  z ankietyzacji jednostek gminnych oraz innych budynków 

użyteczności publicznej. Dokładna metodologia obliczeń została opisana w poniższych rozdziałach.  

Na podstawie podręcznika SEAP – „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii” – 

rekomendowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jednostkom 

samorządów terytorialnych do sporządzania dokumentów dotyczących gospodarki energetycznej                    

i ograniczania emisji zanieczyszczeń wydzielono w Gminie sektory bilansowe ze względu na odmienną 

specyfikę i różne współczynniki energochłonności i są to:  

1. Sektor budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 

2. Sektor budownictwa komunalnego i użyteczności publicznej,  

3. Sektor działalności gospodarczej.  
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Bilans energetyczny dla sektorów będzie uwzględniał potrzeby energetyczne na cele grzewcze,                               

w tym na podgrzanie powietrza do wentylacji budynków i podgrzania ciepłej wody użytkowej oraz 

zużycie energii elektrycznej.  

Wskaźnikowy bilans energetyczny Gminy opracowano w oparciu o dane uzyskane podczas 

ankietyzacji terenowej oraz dane od następujących przedsiębiorstw i instytucji:   

• Urząd Gminy Tomice,  

• TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej,  

• Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie,  

• Jednostki organizacyjne gminy.  

  

Kolejnym etapem przeprowadzania bilansu energetycznego na potrzeby ogrzewania jest 

wyznaczenie powierzchni zasobów mieszkaniowych i pozostałych zasobów budownictwa w gminie. 

Posłużą temu dane uzyskane z Urzędu Gminy oraz GUS-u przedstawiające dokładne zestawienie 

powierzchni użytkowej budownictwa na analizowanym terenie.  

  

Powierzchnia użytkowa [m2] 

Powierzchnia mieszkalna Sektor budynków gminnych 
Sektor działalności 

gospodarczej 

213 359 17 216 27 767 

 

Tabela 8 Powierzchnia użytkowa dla poszczególnych sektorów budownictwa w Gminie Tomice 

 

3.1.2 Sektor budownictwa mieszkaniowego  
 

W Gminie Tomice zabudowę mieszkaniową stanowią budynki rozproszone o średniej 

powierzchni 102,90 m2.  

Na potrzeby uchwalonego w 2014r  Planu gospodarki niskoemisyjnej opracowane zostały 

szczegółowe ankiety przeznaczone dla mieszkańców zabudowy mieszkaniowej. Na podstawie 

wyników z ankietyzacji gospodarstw domowych (ilości zużytego paliwa grzewczego oraz wskaźników 

energochłonności) dokonano obliczeń zapotrzebowania energii na potrzeby grzewcze, w tym na 

podgrzanie powietrza do wentylacji budynków i podgrzania ciepłej wody użytkowej dla 

poszczególnych nośników energii w odniesieniu do próby reprezentatywnej oraz stworzono strukturę 

zużycia poszczególnych paliw na potrzeby grzewcze. Następnie, na podstawie obliczeń wynikających 

z próby, odniesiono je do całkowitej łącznej powierzchni w sektorze  w roku 2017. W ten sposób 

otrzymano ilość zużywanej energii cieplnej, końcowej w roku bazowym.  

Dla sektora budownictwa mieszkaniowego rzeczywiste zużycie energii, cieplnej końcowej wyniosło 

w 2018 roku 160 496,9 GJ/rok.  

Do obliczeń emisji zanieczyszczeń wykorzystano powyższą ilość energii końcowej zawartej  

w zużytych nośnikach energii.  
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Nośnik energii [GJ/rok] [%] 

węgiel 113955,3 71,0% 

gaz 23751,0 14,8% 

biomasa drzewna 19259,6 17,0% 

pelet 1605,0 1,0% 

energia elektryczna 1605,0 1,0% 

OŹE (kolektory 
sloneczne) 321,0 0,2% 

 

Tabela 9 Zużycie energii z podziałem na rodzaj paliwa 

 

Zużycie energii elektrycznej obliczono na podstawie danych Tauron Dystrybucja sp. z o.o.                                        

5 186 MWh/rok 

 

Źródło ciepła 
Emisja łącznie [Mg/rok] 

PM 10 PM 2,5 CO2* BaP** S02 N0x CO 

węgiel 25,640 22,905 14271,780 0,031 102,560 18,005 229,235 

gaz 0,012 0,012 1325,781 0,000 0,012 1,188 0,178 

drewno 9,245 9,052 0,000 0,002 0,212 1,541 3,455 

pelet 0,770 0,754 0,000 0,000 0,018 0,128 0,288 

olej opałowy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

OŹE (kolektory 
sloneczne) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Suma: 35,7 32,7 15 597,6 0,03 102,8 20,9 233,2 

Tabela 10 Emisja zanieczyszczeń w poszczególnych sektorach 

 

3.1.3 Sektor budownictwa komunalnego i użyteczności publicznej  
 

Analogicznie jak dla pozostałych sektorów na potrzeby stworzenia bazy inwentaryzacji 

zanieczyszczeń opracowane zostały szczegółowe ankiety dotyczące przeprowadzonych oraz 

planowanych zabiegów termomodernizacyjnych, zużycia ilości ciepła oraz nośników energii oraz 

innych danych niezbędnych do obliczenia zapotrzebowania na ciepło oraz ilości emisji zanieczyszczeń. 

Dla sektora budownictwa komunalnego rzeczywiste zużycie energii końcowej wyniosło w roku 

bazowym ok.  9 819 GJ/rok. Zużycie energii elektrycznej wyniosło 1 305 MWh/rok.  

Nośnik energii [GJ/rok] [%] 

węgiel 538 5,5% 

gaz 8 898 90,6% 

energia elektryczna 383 3,9% 

łącznie 9 819 100,0% 

Tabela 11 Zużycie energii z podziałem na rodzaj paliwa 
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Do obliczeń emisji zanieczyszczeń wykorzystano powyższą ilość energii końcowej zawartej                                

w zużytych nośnikach energii.  

Źródło ciepła 

Emisja łącznie [Mg/rok] 

PM 10 PM 2,5 CO2* BaP** S02 N0x CO 

1 4 5 6 7 8 9 10 

węgiel 0,121 0,108 1028,887 0,000 0,484 0,085 1,082 

gaz 0,004 0,004 496,682 0,000 0,004 0,445 0,067 

Suma: 0,13 0,11 1 525,57 0,00 0,49 0,53 1,15 

 Tabela 12 Emisja zanieczyszczeń w poszczególnych sektorach 

 

3.1.4 Sektor działalności gospodarczej  
 

Do wyznaczenia bilansu energetycznego wykorzystano ankiety na potrzeby uchwalonego  

w 2014r  Planu gospodarki niskoemisyjnej dla budynków działalności gospodarczej. 

Dla sektora budownictwa komunalnego rzeczywiste zużycie energii końcowej wyniosło w roku 

bazowym ok.  17 009 GJ/rok. Zużycie energii elektrycznej wyniosło 4 935 MWh/rok.  

 

 

Nośnik energii [GJ/rok] [%] 

węgiel               8 456     49,71% 

gaz               8 376     49,24% 

biomasa drzewna                  177     1,04% 

łącznie          17 009,00     100,00% 

Tabela 13 Zużycie energii z podziałem na rodzaj paliwa 

 

 

Źródło ciepła 
Emisja łącznie [Mg/rok] 

PM 10 PM 2,5 CO2* BaP** S02 N0x CO 

1 4 5 6 7 8 9 10 

węgiel 1,903 1,700 1058,920 0,002 7,610 1,336 17,010 

gaz 0,004 0,004 467,548 0,000 0,004 0,419 0,063 

drewno 0,085 0,083 0,000 0,000 0,002 0,014 0,032 

Suma: 1,99 1,79 1 526,47 0,00 7,62 1,77 17,10 

Tabela 14 Emisja zanieczyszczeń w poszczególnych sektorach 
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3.1.5 Sektor oświetlenie uliczne  
 

Roczne zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne w Gminie Tomice  wynosi  

560  MWh/rok (na podstawie faktur za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne, dane: 

Urząd Gminy).  

 

3.1.6 Zużycie energii – wszystkie sektory w Gminie Tomice  
 

W poniższej tabeli zestawiono całkowite, roczne zużycie energii końcowej w Gminie Tomice. 

Do energii na potrzeby grzewcze, przedstawionej w poprzednich podrozdziałach, doliczono również 

energię na pozostałe potrzeby (głównie posiłki i potrzeby technologiczne). Energia ze wszystkich 

sektorów została przeliczona na tą samą jednostkę – GJ/rok. Energię elektryczną przeliczono                                 

z MWh/rok,  

Sektor  

Ilość energii 
końcowej  

Ilość energii 
końcowej  

Udział 

procentowy - 

wszystkie 
sektory  [GJ/rok]  [MWh/rok]  

Budynki mieszkalne - potrzeby grzewcze 

i pozostałe, zidentyfikowane zużycie  
160 497 44 582 75,20% 

Budynki mieszkalne – energia 

elektryczna  
18 569 5 158 8,70% 

Oświetlenie uliczne - energia elektryczna   2 016 560 0,94% 

Budynki komunalne (gminne) - potrzeby 

grzewcze 
9 819 2 728 4,60% 

Budynki komunalne, urządzenia 
(gminne) - energia elektryczna  

4 698 1 305 2,03% 

Budynki usługowo-użytkowe - potrzeby 
grzewcze i technologiczne  

17 009 4 725 7,97% 

Budynki usługowo-użytkowe - energia 

elektryczna (niskie i średnie napięcie)  
1 180 328 0,55% 

Łącznie  215173 59 386 100% 

Tabela 15 Całkowite zużycie energii końcowej – wszystkie sektory w Gminie Tomice w roku 2018.  

 

3.1.7 Łączna emisja zanieczyszczeń w Gminie Tomice 
 

Poniżej przedstawiono strukturę energii pochodzącej z różnych nośników niezależnie od celu, 

któremu ma służyć. Jest to całkowita ilość energii zużywanej w Gminie Tomice 

Źródło ciepła 
Emisja łącznie [Mg/rok] 

PM 10 PM 2,5 CO2* BaP** S02 N0x CO 

węgiel 27,66 24,71 16359,59 0,03 110,65 19,43 247,33 

gaz 0,02 0,02 2290,01 0,00 0,02 2,05 0,31 

drewno 9,33 9,14 0,00 0,00 0,21 1,56 3,49 

pelet 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Suma: 37,78 34,64 18650,37 0,81 111,66 23,80 251,89 

 Tabela 16 Emisja zanieczyszczeń w poszczególnych w Gminie Tomice 
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3.2 System ciepłowniczy  

W Gminie Tomice nie funkcjonuje typowy scentralizowany system ciepłowniczy. Budynki 

mieszkalne w gminie zasilane są głównie z przydomowych kotłowni indywidualnych.   

Podstawowym nośnikiem energii wykorzystywanym w gminie do celów grzewczych są paliwa stałe, 

głównie węglowe i drewno, gaz ziemny oraz w niewielkim stopniu energia elektryczna. Struktura 

zużycia paliwa do celów ogrzewczych wynika z kilku elementów, przede wszystkim paliwa stałe są 

paliwami najtańszymi i dostępnymi na obszarze całej gminy.   

Budowa od podstaw lokalnego systemu ciepłowniczego opartego na węglu lub innych kopalnych 

nośnikach energii w przypadku Gminy Tomice jest nieopłacalna, ze względu na wysokie koszty sieci 

ciepłowniczej oraz rozproszoną zabudowę.  

 

3.3 System gazowniczy  

 

3.3.1 Informacje ogólne  
 

PGNiG S.A. dostarcza do odbiorców zlokalizowanych na obszarze Gminy Tomice gaz ziemny 

wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50) o następujących parametrach:  

- ciepło spalania  - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 2 lipca 2010r.  

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego  - nie mniejsze niż 

34,0 MJ/m3 – Taryfa jednakże stanowi, że nie może być mniejsze niż 38,0 MJ/m3, za 

standardową przyjmując wartość 39,5 MJ/m3,  

- wartość opałowa  - nie mniejsza niż 31,0 MJ/m3.  

  

Operatorem oraz właścicielem sieci gazowej niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia na 

terenie Gminy Tomice jest Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o.. Obrotem gazu ziemnego zajmuje 

się spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA – Górnośląski Oddział Obrotu Gazem  

w Zabrzu.  

Przez Gminę Tomice przebiega trasa gazociągu wysokoprężnego DN 200, CN 6,5 MPa, relacji 

Brzeźnica – Sucha Beskidzka.   

Gmina Tomice jest zasilana gazociągiem średniego ciśnienia Ø200 i Ø160 relacji Wadowice - Tomice, 

Tomice – Chocznia  

Podstawowe znaczenie w zaopatrywaniu w gaz sieciowy odbiorców w Gminie Tomice ma sieć 

gazociągów średnioprężnych Chocznia – Łazówka-Babica.  

Na terenie Gminy Tomice PSG eksploatuje gazociągi średniego zasilane ze stacji redukcyjno – 

pomiarowej I – stopnia usytuowanej w mieście Wadowice przy ul. Granicznej o przepustowości 

nominalnej 9 000 nm3/h.  

W poniższej tabeli zamieszczono informacje dotyczące długości czynnych gazociągów – bez 

przyłączy – na terenie Gminy Tomice w latach 2016 – 2018.  
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Lata  

Długość czynnych gazociągów bez przyłączy w metrach  

  

Ogółem  

wg podziału na ciśnienie  

Niskie  Średnie  Wysokie  

m  m  m  m  

2016 110 410 0  102 912  7 498  

2017 111 192  0  103 924  7 268  

2018 112 234  0  104 966  7 268 

Tabela 17 Długość czynnych gazociągów bez przyłączy na terenie Gminy Tomice  w latach 2001-2010   
  

3.3.2 Odbiorcy i zużycie gazu   
 

W poniższych tabelach przedstawiono liczbę użytkowników oraz zużycie gazu ziemnego   

w podziale na poszczególne grupy odbiorców na obszarze Gminy Tomice oraz związane z tym roczne 

zużycia gazu za lata 2016 - 2018 roku. Na podstawie poniższych tabel największym odbiorcą  

w zakresie zużycia gazu ziemnego są gospodarstwa domowe.  

 

Wyszczególnienie 

w latach 

Ogółem W tym do budynków 

mieszkalnych 

2016 1450  1417  

2017 1551   1516 

2018 1575  1540  

Tabela 18 Liczba odbiorców gazu ziemnego w poszczególnych grupach odbiorców  na terenie Gminy Tomice 
w latach 2016-2018  

  

  

 Zużycie gazu ziemnego w gminie Tomice  

 Gospodarstwa    

Wyszczególnienie 

w latach  
  

Ogółem  

domowe  Przemysł Handel, usługi   

i pozostali 

odbiorcy  Ogółem  
w tym:  

ogrzewanie 

mieszkań  

2016 11580,3  7363  6011,1  1528,7  2688,6  

2017 13443,1  8122,2  6675,1  3046,2  2274,7  

2018 13179,3  8380,9  6597,5  2905,9  1892,5  

 Tabela 19 Zużycie gazu przez odbiorców gazu ziemnego w poszczególnych grupach odbiorców w Gminie 
Tomice w latach 2016 - 2018 roku (MWh)  

 

  

Na podstawie powyższej tabeli zużycie gazu ziemnego na terenie Gminy Tomice w latach 

2016 – 2018 stabilizuje się, jednak liczba nowych przyłączy wzrasta co może świadczyć o poprawie 

standardu cieplnego budynków  
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3.2.3. Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego na terenie Gminy  
 

Projekt Planu Rozwoju  PSG sp. z o.o. na lata 2016-2020 nie przewiduje realizacji zadań 

inwestycyjnych z zakresu budowy lub modernizacji sieci. Rozbudowa sieci gazowej jest realizowana 

na bieżąco w miarę zgłaszanych potrzeb w ramach procesu przyłączeniowego. Sieć gazowa przez 

PSG sp. z o.o. jest w dobrym stanie technicznym i może być źródłem gazu dla potencjalnych 

odbiorców. Gazociągi są systematycznie kontrolowane pod względem bezpieczeństw. Kwalifikujące 

się do remontu lub wymiany elementy sieci są na bieżąco remontowane lub wymieniane.  

  

3.4 System elektroenergetyczny  

3.4.1 Informacje ogólne 
  

Koncesję na obrót, przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej na omawianym terenie 

posiada  spółka Tauron Dystrybucja S.A. Bezpośrednią obsługą sieci na terenie Gminy Tomice 

zajmuje się spółka Tauron Dystrybucja  S.A.  Oddział  Dystrybucji  Bielsko - Biała - Rejon  Dystrybucji  

Wadowice.  

Głównym źródłem zasilania sieci SN Gminy Tomice w energię elektryczną są dwie stacje 

transformatorowe:  

• GPZ Wadowice stacja 110/15 kV  

• GPZ Zaskawie stacja 110/15 kV  

• PGZ Zator stacja 110/15kV 

Odbiorcy energii elektrycznej zasilani są poprzez napowietrzno – kablowe sieci średniego napięcia, 

stacje transformatorowe SN/nN i linie niskiego napięcia.  

Przez południową część Gminy Tomice przebiega trakcja jednotorowej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej wysokiego napięcia, mającej znaczenie ponadlokalne, jest to linia 110 kV relacji 

Poręba – Zaskawie.  

Poniżej zestawiono długości linii energetycznych i ich napięcia na terenie Gminy Tomice:  

• Linie napowietrzne 15 kV – około 39,3 km,  

• Linie kablowe 15 kV – około 2,4 km.   

• Linie napowietrzne 0,4 kV – około 165 km,  

• Linie kablowe 0,4 kV – około 23,1 km.   

 

Na terenie Tomic zlokalizowane są 48 stacje transformatorowe SN/nN, w tym 40 należące do 

TAURON Dystrybucja. Poniższa tabela przedstawia charakterystykę stacji transformatorowych 

SN/nN.  
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Lp.  Numer stacji  Nazwa stacji  Rodzaj stacji  
Moc 

znamionowa 

stacji [kVA] 

1  BBW39066 Tomice Jajczarnia  Napowietrzna 250 

2  BBW30670 Radocza Stawisko  Napowietrzna 250 

3  BBW30861 Witanowice Remiza Napowietrzna 250 

4  BBW30273 Witanowice Dwór Napowietrzna 250 

5  BBW31063 Woźniki Most Napowietrzna 400 

6  BBW39254 Tomice BRADO 3 Wnętrzowa 630 

7  BBW30425 Tomice Wieś Napowietrzna 250 

8  BBW30681 Radocza Centrum Napowietrzna 250 

9  BBW30663 Tomice Podlas Napowietrzna 250 

10  BBW39169 Tomice Kolmar Napowietrzna 400 

11  BBW39067 Tomice Łacek Napowietrzna 100 

12  BBW30100 Tomice Zlewnia Napowietrzna 250 

13  BBW39211 Witanowice Elżbieciak Napowietrzna 250 

14  BBW30283 Tomice Patria Napowietrzna 160 

15  BBW39191  Tomice BRADO 2 Napowietrzna 630 

16  BBW30279 Radocza Widów Napowietrzna 250 

17  BBW30680 Radocza Podlas Napowietrzna 250 

18  BBW30275 Witanowice Radwany Napowietrzna 400 

19  BBW31019 Witanowice Wodociągi Napowietrzna 250 

20  BBW30360 Zygodowice Szkoła Napowietrzna 400 

21  BBW31090 Zygodowice Remiza Napowietrzna 400 

22  BBW30359 Zygodowice Centrum Napowietrzna 250 

23  BBW39223 Tomice BRADO 1 Wnętrzowa 630 

24  BBW30682 Radocza Kółko Rolnicze Napowietrzna 250 

25  BBW30662 Tomice Osiedle  Napowietrzna 250 

26  BBW30280 Radocza Agronomówka Napowietrzna 160 

27  BBW30272 Witanowice Dział Napowietrzna 250 

28  BBW30760 Woźniki PKP Napowietrzna 250 

29  BBW30361 Woźniki Kościół Napowietrzna 400 

30  BBW30271 Lgota Napowietrzna 400 
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31  BBW30551 Radocza Szkoła Rolnicza Napowietrzna 400 

32  BBW31062 Zygodowice Byk Napowietrzna 630 

33  BBW31160 Radocza CPN Napowietrzna 250 

34  BBW39065 Tomice Drewex Napowietrzna 400 

35  BBW30281 Radocza Koszary Napowietrzna 630 

36  BBW31057 Witanowice Zagórze Napowietrzna 250 

37  BBW31209 Lgota Podgórska Napowietrzna 630 

38  BBW30671 Radocza Granica Napowietrzna 250 

39  BBW30274 Witanowice Szkoła Napowietrzna 400 

40  BBW31082 Woźniki Łęg Napowietrzna 100 

41  BBW31064 Zygodowice Góra Napowietrzna 250 

42  BBW31112 Tomice Gimnazjum Napowietrzna 400 

43 BBW30669 Radocza Ochętał Napowietrzna 250 

44 BBW30571 Witanowice Ferma Napowietrzna 250 

45 BBW30385 Woźnica Czorca Napowietrzna 400 

46 BBW30426 Tomice Łęg Napowietrzna 400 

47 BBW30394 Marcyporęba Las Napowietrzna 250 

48 BBW31208 Tomice Przejazd Napowietrzna 250 

Tabela 20 Zestawienie stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenie Gminy Tomice 

 

3.4.2 Oświetlenie ulic  
 

Utrzymanie oświetlenia dróg, parków, skwerów i innych publicznych terenów należy do 

jednych z podstawowych obowiązków gminy w zakresie planowania energetycznego.   

Na  terenie Gminy Tomice w 2018 r zainstalowanych jest 592 sztuki lamp na wszystkich typach dróg 

opraw, zużycie energii elektrycznej na poziomie 560 MWh/rok.   

Lp.  Miejscowość  
Ilość 

opraw   

1  Lgota  70  

2  Radocza  114 

3  Tomice  140  

4  Witanowice  112 

5  Woźniki  119 

6  Zygodowice  37 

Razem 592  

Tabela 21 Zbiorcze zestawienie ilości lamp i mocy w Gminie Tomice 
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Wszystkie zastosowane źródła światła są energooszczędne  

W przypadku montowania nowych opraw oświetleniowych warto rozważyć zastosowanie lamp typu 

LED, które charakteryzują się 80% oszczędnością zużycia energii w stosunku do oświetlenia 

tradycyjnego.   

Planuje się także następujące inwestycje: 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pańska w miejscowości Witanowice – 10 lamp i 18 słupów (długość 

od słupa 1-18 wynosi 781 m), 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Strażacka w miejscowości Tomice – 4 lampy i 5 słupów (długość 

od słupa 1-5 wynosi 250 m). 

3.4.3 Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej  
 

Wskaźnik zużycie energii elektrycznej na terenie gmin wiejskich powiatu wadowickiego 

rośnie, co jest wynikiem wzrostu liczby odbiorców oraz stosowaniem przez mieszkańców nowego 

asortymentu urządzeń AGD (np. zmywarek, wirnikowych suszarek elektrycznych) jak również 

powszechniejszym używaniem sprzętu  elektronicznego (komputery, ksera, drukarki, skanery, 

monitory komputerowe itp.).  

Wskaźnik ten wynosi 2,39 MWh/ budynek mieszkalny (dla taryfy C1, G) wg danych Tauron Sprzedaż 

sp. z o.o.  

Z uwagi brak danych dostarczonych danych przez Tauron Dystrybucja S.A. dotyczących liczby 

odbiorców oraz zużycia energii elektrycznej zużycie tego nośnika z danych szacunkowych 

 

W poniżej tabeli przedstawiono szacunkowe zużycie energii elektrycznej w Gminie Tomice w 2017 

roku.  

Lp.  Grupa odbiorców  
Zużycie energii 

elektrycznej  
[MWh/rok]  

1  Mieszkalnictwo  5 186  

2  
Handel, usługi, 

przedsiębiorstwa  
4 932  

4  Użyteczność publiczna  1 305 

5  Oświetlenie uliczne  560 

 RAZEM  11 983  

 Tabela 22 Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w 2018roku w podziale na poszczególne grupy odbiorców   

 

Największy udział w zużyciu energii elektrycznej w Gminie Tomice stanowi mieszkalnictwo (ponad 

50% całego zużycia energii elektrycznej w gminie). Niewiele mniejszy udział w zużyciu energii 

elektrycznej ogółem ma grupa: „handel, usługi i przedsiębiorstwa”.  
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3.4.4 Plany rozwojowe systemu elektroenergetycznego na terenie gminy  
 

Obecny system energetyczny w pełni pokrywa zapotrzebowanie Gminy Tomice na energię 

elektryczną. Zwiększenie niezawodności dostaw energii, zapewnienie odpowiednich parametrów 

jakościowych oraz skrócenie czasu przerw w dostawach TAURON S.A prowadzi poprzez sukcesywną 

modernizację układu zasilania sieci dystrybucyjnej średniego napięcia, budowę nowych stacji 

transformatorowych, modernizację linii niskiego napięcia oraz tworzenie optymalnego układu pracy 

całej sieci uwzględniającego wzajemną rezerwację stacji w stanach awaryjnych.  

TAURON Dystrybucja S.A. posiada Plany rozwoju na lata 2017-2022. W Planach tych na terenie 

Gminy Tomice TAURON Dystrybucja S.A. przewiduje realizację projektów inwestycyjnych związanych 

z przyłączeniem nowych odbiorców. Inwestycje te zestawiono w poniżej tabeli.  

 

Lp.  
Nazwa / rodzaj 

projektu 

inwestycyjnego  

Moc 

przyłączeniowa 

[kW]  

Informacje dotyczące 

przyłączenia  
Zakres rzeczowy  

1  
Przyłączenia w IV-VI 

grupie 
595 

Podpisano umowę o 

przyłączenie  
Budowa przyłączy 

napowietrznych i 

kablowych nN oraz 

sieci 

elektroenergetycznej   

 Tabela 23 Lista projektów inwestycyjnych TAURON Dystrybucja S.A. związana z przyłączeniem nowych 
odbiorców na terenie Gminy Tomice (na lata 2017-2022)  

 

Na terenie Gminy Tomice nie przewiduje się inwestycje związane z modernizacją i odtworzeniem 

majątku lata 2017-2022 

  

 

Lp.  
Nazwa / rodzaj projektu inwestycyjnego  

Moc przyłączeniowa [kW]  
Zakres rzeczowy  

1  
Budowa stacji transformatorowej Tomice 

Patria 2 wraz z powiązaniem sieci nN 

Tomice Patria i Tomice Osiedle 

Budowa linii kablowej XRUHAKXS 4x70 dł 80m, 

ASXSn 4x95 dł 300 m, budowa stacji słupowej 

2 

Linia 15 kV Wadowice – Radocza, wymiana 

linii napowietrznej 3x70 AFL na XUHAKXS 

120 na odcinku od słupa nr 41769 do 41776 

Budowa linii kablowej 120 mm2 o dług. 0,355 

km 

3 

Linia 15 kV Wadowice – Radocza, wymiana 

linii napowietrznej 3x70 AFL na XUHAKXS 

120 na odcinku od słupa nr 41765 do S-

30551 

Budowa linii kablowej 120 mm2 o dług. 0,168km 

4 

Linia 15 kV Wadowice – Radocza, odg. 

Tomice Gościniec, Frydrychowice Pustki, 

wymiana linii napowietrznej 3x70 AFL na 

PAS50 w przęsłach od słupa nr 41495 do 

41535, od słupa nr 41501  do S-30664, od 

słupa nr 41518  do S-30447, oraz wymiana i 

uproszczenie stacji transformatorowych 

Modernizacja SN połączona z wymianą 

przewodów AFL na PAS 50 o dł. 4,048 km, 

uproszczenie stacji transformatorowej -1 szt., 

wymiana stacji 1 szt. 
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5 

Linia 15 kV Wadowice – Radocza, odg. 

Radocza Centrum, Podlas, Krzyżówka, 

wymiana linii AFL 3x25 na AFL 3x35 w 

przęsłach od słupa nr 41724 do 41758, od 

słupa nr 41737 do 41743 oraz uproszczenie 

stacji transformatorowych 

Modernizacja sieci SN połączona z wymianą 

przewodów AFL na AFL dl 2,471 km, 

uproszczenie stacji transformatorowych 2 szt 

6 

Linia 15 kV Wadowice – Radocza, odg. 

Radocza Agronomówka, wymiana linii AFL 

3x25 na AFL 3x35 w przęsłach od słupa nr 

41714 do S-30280 Radocza Agronomówka 

oraz wymiana stacji 

Modernizacja sieci SN połączona z wymianą 

przewodów AFL na AFL dl 0,775 km, wymiana 

stacji transformatorowej 1 szt 

7 

Linia 15 kV Wadowice – Radocza, odg. 

Tomice Wieś, Jajczarnia,Gimnazjum, 

wymiana stacji 

Modernizacja sieci SN połączona z wymianą 

przewodów AFL na PAS dl 0,456 km, budowa 

linii kablowej o dł. 0,101 km  wymiana stacji 

transformatorowej 1 szt 

Tabela 24 Lista modernizacji TAURON Dystrybucja S.A. na terenie Gminy Tomice (na lata 2017-2022)  
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3.5. Stan środowiska na obszarze gminy  

System zaopatrzenia w ciepło na terenie Gminy Tomice oparty jest w znaczącym stopniu   

o spalanie paliw stałych, gównie węgla kamiennego w postaci pierwotnej, w tym również złej jakości.  

Główne oddziaływanie na środowisko będą miały zanieczyszczenia powietrza powodowane 

przez spalanie paliw, w tym w procesach energetycznego spalania paliw kopalnych i w silnikach 

spalinowych napędzających pojazdy poruszające się na terenie Gminy.  

  

3.5.1 Charakterystyka głównych zanieczyszczeń atmosferycznych 

Emisja zanieczyszczeń składa się głównie z dwóch grup: zanieczyszczenia lotne stałe 

(pyłowe) i zanieczyszczenia gazowe (organiczne i nieorganiczne). Do zanieczyszczeń pyłowych 

należą np. popiół lotny, sadza, związki ołowiu, miedzi, chromu, kadmu i innych metali ciężkich. 

Zanieczyszczenia gazowe są to tlenki węgla (CO i CO2), siarki (SO2) i azotu(NOx), amoniak (NH3) 

fluor, węglowodory (łańcuchowe i aromatyczne) oraz fenole.    

Do zanieczyszczeń energetycznych należą: dwutlenek węgla – CO2, tlenek węgla - CO, dwutlenek 

siarki – SO2, tlenki azotu - NOX, pyły oraz benzo(α)piren.  W trakcie prowadzenia różnego rodzaju 

procesów technologicznych dodatkowo, poza wyżej wymienionymi, do atmosfery emitowane mogą 

być zanieczyszczenia w postaci różnego rodzaju związków organicznych, a wśród nich silnie 

toksyczne węglowodory aromatyczne.  

Natomiast głównymi związkami wpływającymi na powstawanie efektu cieplarnianego są dwutlenek 

węgla odpowiadający w około 55% za efekt cieplarniany oraz w 20%, metan – CH4. Dwutlenek siarki 

i tlenki azotu niezależnie od szkodliwości związanej z bezpośrednim oddziaływaniem na organizmy 

żywe są równocześnie źródłem kwaśnych deszczy.  

Zanieczyszczeniami widocznymi, uciążliwymi i odczuwalnymi bezpośrednio są pyły w szerokim 

spektrum frakcji.  

Najbardziej toksycznymi związkami są węglowodory aromatyczne (WWA) posiadające właściwości 

kancerogenne. Najsilniejsze działanie rakotwórcze wykazują WWA mające więcej niż trzy pierścienie 

benzenowe w cząsteczce. Najbardziej znany wśród nich jest benzo(α)piren, którego emisja związana 

jest również z procesem spalania węgla, zwłaszcza w niskosprawnych paleniskach indywidualnych. 

Żadne ze wspomnianych zanieczyszczeń nie występuje pojedynczo, niejednokrotnie ulegają one w 

powietrzu dalszym przemianom. W działaniu na organizmy żywe obserwuje się występowanie 

zjawiska synergizmu, tj. działania skojarzonego, wywołującego efekt większy niż ten, który powinien 

wynikać z sumy efektów poszczególnych składników. Na stopień oddziaływania mają również wpływ 

warunki klimatyczne takie jak: temperatura, nasłonecznienie, wilgotność powietrza oraz kierunek i 

prędkość wiatru. Wielkości dopuszczalnych poziomów stężeń niektórych substancji 

zanieczyszczających w powietrzu określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 

czerwca 2002r. (Dz. U. nr 87, poz. 796). Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń, zgodnie z 

obowiązującym rozporządzeniem, zestawiono w poniższej tabeli.   
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Rodzaj zanieczyszczenia  

Stężenie zanieczyszczeń [µg/m3]  

Dopuszczalne wg rozporządzenia  

godzinowe  dobowe  średnioroczne  

Benzen      5*  

Benzo(α)piren [ng/m3]    5*  1*  

NO2  200*    40*  

NOx      
40* do 2002  

30* od 2003  

SO2  350*  
150* do 2004  40** do 2002  

125* od 2005  20** od 2003  

Ołów (w pyle zawieszonym PM10)      0,5*  

Pył zawieszony PM10    50*  40  

CO  10 000*/8godz      
* poziom dopuszczalny  ze względu na ochronę zdrowia ludzi  
** poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin  

Tabela 25 Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń 

 

3.5.2 Ocena stanu atmosfery na terenie województwa, powiatu oraz Gminy 

Tomice  

O wystąpieniu zanieczyszczeń powietrza decyduje ich emisja do atmosfery, natomiast   

o poziomie w znacznym stopniu występujące warunki meteorologiczne. Przy stałej emisji – zmiany 

stężeń zanieczyszczeń są głównie efektem przemieszczania, transformacji i usuwania zanieczyszczeń 

z atmosfery. Stężenie zanieczyszczeń zależy również od pory roku. I tak:  

− sezon zimowy, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery, głównie przez niskie 

źródła emisji,  

− sezon letni, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery przez skażenia wtórne 

powstałe w reakcjach fotochemicznych.  

Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery w zależności od pory roku 

podano w tabeli poniżej 
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Zmiany stężeń 

zanieczyszczenia  

Główne zanieczyszczenia   

Zimą: SO2, pył zawieszony, CO  Latem: O3  

Wzrost  stężenia 

zanieczyszczeń  

Syt 
−  
−  
−  
− 

−  
−  

uacja wyżowa:  
wysokie ciśnienie,  
spadek temperatury poniżej 0 oC, 

spadek prędkości wiatru poniżej 2 m/s,  
brak opadów, 

inwersja termiczna, 

mgła,  

 
−  
−  
−  
−  

 
wysokie ciśnienie,  
wzrost temperatury powyżej 25 oC, 

spadek prędkości wiatru poniżej 2 m/s,  
brak opadów,  
promieniowanie bezpośrednie powyżej 500 W/m2  

Spadek  stężenia 

zanieczyszczeń  

Sytuacja niżowa:  
− niskie ciśnienie,  
− wzrost temperatury powyżej 0 oC,  
− wzrost prędkości wiatru powyżej 5 m/s, − 

opady,  

Sytuacja niżowa:  
− niskie ciśnienie,  
− spadek temperatury,  
− wzrost prędkości wiatru powyżej 5 m/s, − 

opady,  
Tabela 26 Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery 

  

  

Na jakość powietrza na terenie Gminy Tomice może mieć wpływ również strumień 

zanieczyszczeń powietrza dopływający spoza jego obszaru. Podstawowym źródłem zanieczyszczeń 

powietrza jest emisja substancji  związana ze spalaniem paliw w celach grzewczych w indywidualnych 

paleniskach domowych. Podstawową masę zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery stanowi 

dwutlenek węgla. Jednak najbardziej uciążliwe składniki spalin to przede wszystkim dwutlenek siarki, 

tlenki azotu, tlenek węgla i pył. W mniejszych ilościach emitowane są również chlorowodór, różnego 

rodzaju węglowodory aromatyczne i alifatyczne oraz związki węgla elementarnego w postaci sadzy. 

Wraz z pyłem emitowane są również metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze i benzo(a)piren, 

który uznawany jest za jedną z bardziej znaczących substancji kancerogennych, co przy 

występujących stężeniach stwarza istotne ryzyko zdrowotne dla mieszkańców. Przy spalaniu 

odpadów z produkcji tworzyw sztucznych opartych na polichlorku winylu do atmosfery mogą 

dostawać się substancje chlorowcopochodne, a wśród nich dioksyny i furany.  

Niska emisja  

Źródłem niskiej emisji są lokalne kotłownie i indywidualne paleniska gospodarstw domowych. 

Takie lokalne systemy grzewcze i piece domowe nie posiadają urządzeń ochrony powietrza 

atmosferycznego. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność 

sezonową wynikającą z sezonu grzewczego. W większości domów spalany jest węgiel niskiej jakości, 

w dodatku w przestarzałych konstrukcyjnie piecach, bez właściwego nadzoru procesu spalania i bez 

urządzeń odpylających. Ponadto wprowadzanie zanieczyszczeń następuje zwykle z kominów  

o niewielkiej wysokości, co sprawia, że zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania.               

W budynkach mieszkalnych, w których zainstalowane są kotły opalane paliwem stałym istnieje 

zagrożenie w postaci spalania odpadów domowych. Powoduje to emisję substancji toksycznych 

stwarzających znaczne zagrożenie dla zdrowia, a występujących głównie przy spalaniu tworzyw 

sztucznych w nieprzystosowanych do tego celu instalacjach. Problem ten nie występuje przy kotłach 

opalanych gazem i olejem, gdyż konstrukcja tych kotłów uniemożliwia spalenie odpadów stałych. 
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Najistotniejsze zagrożenie spowodowane niską emisja występuje w obszarach o zwartej zabudowie 

mieszkalnej, w tym na osiedlach domów jednorodzinnych. Duże skupiska budynków z kotłowniami 

opalanymi węglem, może powodować zagrożenie spowodowane niską emisją.   

  

Jakość powietrza wg WIOŚ  

Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2017 roku wykonana wg zasad 

określonych w art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa 

krajowego i UE, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, zalicza Gminę 

Tomice do obszarów przekroczeń stężeń zanieczyszczeń B(a)P/rok. Gmina Tomice znajduje się  

w strefie podlegającej ocenie jakości powietrza – strefa małopolska.  

  

Benzo(a)piren  

Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu wskazuje przekroczenia na terenie całego 

województwa małopolskiego. Na całym obszarze Gminy Tomice występuje przekroczenie 

dopuszczalnych stężeń benzo(a)pirenu.  

  
Rysunek 4. Rozkład stężeń benzo(a)pirenu – stężenia roczne (wyniki modelowania CALPUFF z uwzględnieniem wyników 

pomiarów – II wariant).  

 
Rysunek 5 Rozkład stężeń benzo(a)pirenu – stężenia roczne (wyniki modelowania CALPUFF z 
uwzględnieniem wyników pomiarów – II wariant). 
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2.3.3 Emisja substancji szkodliwych i dwutlenku węgla na terenie Gminy 

Tomice  

Uznaje się, że na terenie Gminy Tomice nie występują w istotnym wymiarze problemy   

z zanieczyszczeniem powietrza przez duże zakłady przemysłowe czy lokalne kotłownie. Na jakość 

powietrza atmosferycznego wpływają przede wszystkim emisje dwutlenku siarki i metali ciężkich.  

Pogorszenie jakości powietrza występuje zimą z uwagi na sezon grzewczy.  Gmina posiada wysoki 

stopień zgazyfikowania, wykorzystanie tego rodzaju paliwa na potrzeby ogrzewania jest obecnie 

stosunkowo niskie, lecz z roku na rok obserwuje się wzrost gospodarstw wykorzystujących paliwo 

gazowe do celów grzewczych. Trend ten wynika m.in. z ciągle rosnących cen węgla. W pobliżu drogi 

krajowej Wadowice – Zator – Medyka występuje zanieczyszczenie metalami ciężkimi.  

W celu oszacowania ogólnej emisji substancji szkodliwych do atmosfery ze spalania paliw   

w budownictwie mieszkaniowym, sektorze handlowo-usługowym i użyteczności publicznej   

w Gminie, koniecznym jest posłużenie się danymi pośrednimi. Punkt wyjściowy stanowiła w tym 

przypadku struktura zużycia paliw i energii w gminie.  

W celu oszacowania ogólnej emisji substancji szkodliwych do atmosfery ze spalania paliw   

w budownictwie mieszkaniowym, sektorze handlowo-usługowym i użyteczności publicznej  

w Tomicach, koniecznym jest posłużenie się danymi pośrednimi. Punkt wyjściowy stanowiła w tym 

przypadku struktura zużycia paliw i energii w gminie na podstawie zebranych ankiet na potrzeby 

opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i opracowany w poprzednim rozdziale bilans 

energetyczny 

Źródło ciepła 
Emisja łącznie [Mg/rok] 

PM 10 PM 2,5 CO2* BaP** S02 N0x CO 

węgiel 27,66 24,71 16359,59 0,03 110,65 19,43 247,33 

gaz 0,02 0,02 2290,01 0,00 0,02 2,05 0,31 

drewno 9,33 9,14 0,00 0,00 0,21 1,56 3,49 

pelet 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Suma: 37,78 34,64 18650,37 0,81 111,66 23,80 251,89 

 Tabela 27 Emisja zanieczyszczeń w poszczególnych w Gminie Tomice 

 

Należy także pamiętać, że decydujący wpływ na wielkość emisji zastępczej ma ilość 

emitowanego do atmosfery benzo(α)pirenu, którego wskaźnik toksyczności jest kilka tysięcy razy 

większy od tegoż samego wskaźnika dla dwutlenku siarki.    

Wynika stąd, że wszelkie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza  w Tomicach powinny 

w pierwszej kolejności dotyczyć likwidacji niskiej emisji.  

W celu zmniejszenia emisji na terenie Gminy Tomice przewiduje się realizację zadań szeregu zadań 

związanych z racjonalizacją zużycia energii i modernizacji źródeł ciepła w budynkach. Zakłada się, 

że zadania te będą realizowane w różnym stopniu, co uwzględniono w dwóch Scenariuszach 

społeczno – gospodarczego rozwoju gminy. Założenia do sporządzenia tych scenariuszy opisane są 

w dalszej części opracowania.   
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4. Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek 

lokalnych zasobów paliw, energii elektrycznej oraz   

ciepła 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2017 poz. 

1148), odnawialne źródło energii to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię 

wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię 

hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną  

z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. Ustawa ponadto określa:   

• zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania: a) energii elektrycznej  

z odnawialnych źródeł energii, b) biogazu rolniczego – w instalacjach odnawialnego źródła 

energii, c) biopłynów;   

• mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie: a) energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii, b) biogazu rolniczego, c) ciepła – w instalacjach odnawialnego źródła energii;   

• zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 

źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii;   

• zasady realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.  

Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla tradycyjnych, pierwotnych, nieodnawialnych 

nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co 

praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne. Ponadto pozyskiwanie energii z tych źródeł 

jest, w porównaniu do źródeł tradycyjnych (kopalnych), bardziej przyjazne środowisku naturalnemu.  

 
 

Rysunek 6 Pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych według nośników w Polsce w 2016 r. 
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4.1 Energia wodna  
 

Energetyka wodna wykorzystuje energię wód płynących lub stojących (zbiorniki wodne). 

Każdy milion kilowatogodzin (kWh) energii wyprodukowanej w elektrowni wodnej zmniejsza 

zanieczyszczenie środowiska o około 15 Mg związków siarki, 5 Mg związków azotu, 1500 Mg 

związków węgla, 160 Mg żużli i popiołów. Wykorzystanie energii wodnej sprzyja ochronie 

środowiska, a zwłaszcza ochronie powietrza atmosferycznego.  

Istotną zaletą elektrowni wodnej jest możliwość jej szybkiego wyłączenia lub włączenia do sieci 

energetycznej.   

Potencjał teoretyczny energii wodnej zależny jest od dwóch czynników: spadu i przepływu. 

Przepływy ze względu na dużą zmienność w czasie muszą być przyjęte na podstawie wieloletnich 

obserwacji dla przeciętnego roku, przy średnich warunkach hydrologicznych. Spad określany jest 

jako iloczyn spadku  i długości na danym odcinku rzeki. Rzeczywiste możliwości wykorzystania 

zasobów wodnych są znacznie mniejsze. Związane jest to z wieloma ograniczeniami i stratami, 

m.in.: nierównomierność naturalnych przepływów w czasie, naturalna zmienność spadów, istniejące 

warunki terenowe (zabudowa), bezzwrotny pobór wody dla celów nie energetycznych, konieczność 

zapewnienia minimalnego przepływu wody w korycie rzeki poza elektrownią.  

Stosunkowo duże nakłady inwestycyjne na budowę elektrowni wodnej powodują, że celowość 

ekonomiczna ich budowy szczególnie dla MEW (Małych Elektrowni Wodnych o mocy zainstalowanej 

poniżej 5 MW) na rzekach o małych spadkach jest często problematyczna. Koszt jednostkowy 

budowy MEW, w porównaniu  z większymi elektrowniami jest bardzo wysoki. Podjęcie decyzji  

o budowie instalacji wykorzystującej energię wodną, musi być poprzedzone analizą czynników 

mających wpływ na jej koszt, jaki i spodziewanych korzyści finansowych. Dla przykładu: nakłady 

inwestycyjne dla mikroelektrowni o mocy do 100 kW wynoszą od 1900 do 2500 zł/kW.  

  

Zbiornik Wodny Świnna Poręba   

 

Zbiornik w Świnnej Porębie ma mieć charakter wielofunkcyjny. Retencja wody w Świnnej 

Porębie ma niebagatelne znaczenie także dla ochrony Krakowa przed powodzią. Zbiornik może 

zmniejszyć falę powodziową, jaka dociera do Krakowa o 40 do 60 cm. W razie awarii zbiornika  

w Tresnej będzie to jedyne, podstawowe źródło wody dla tej aglomeracji. Powstanie zapory wodnej 

i zbiornika stwarza również techniczne warunki dla energetycznego wykorzystania obiektu  

i produkcji energii odnawialnej w ilości szacowanej na 14,8 GWh rocznie (moc instalowana 3,8 MW), 

co jest równoważne spaleniu 9 430 ton węgla rocznie w konwencjonalnej elektrowni węglowej.  

Dane techniczne budowy:   

• Inwestor - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,   

• Wykonawca - Skanska SA Oddział Hydrotrest,   
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• Lokalizacja - Zlewnia górnej Wisły na rzece Skawie, pomiędzy Wadowicami, a Suchą 

Beskidzką,   

• Realizowane obiekty - zapora ziemna z rdzeniem glinowym, wieże wlotowe, sztolnie, niecki 

wypadowe, mury oporowe, kanał odpływowy, galeria kontrolnozastrzykowa, przelew 

powierzchniowy,   

• Pojemność zbiornika: powodziowa 60 milionów m3, wyrównawcza 86 milionów m3,   

• Powierzchnia zalewu: maksymalna 1035 ha, normalna 820 ha, minimalna 240 ha,   

• Zapora: długość 640 m, wysokość 54 m,   

• Kubatura: nasypu 2,23 milionów m3, betonów 300 tysięcy m3,   

 

Elektrownia Wodna w Łączanach 

 

Na terenie powiatu wadowickiego w miejscowości Łączany (gmina Brzeźnica) na rzece 

Wisła zlokalizowana jest mała elektrownia wodna należąca do Zespołu Elektrowni Wodnych 

Niedzica Spółka Akcyjna (ZEW Niedzica S.A.). W poniższej tabeli wyszczególniono podstawowe 

informacje dotyczące ww. elektrowni wodnej.  

 

Tabela 28 Potencjalne zasoby energii geotermalnej w Polsce  

Lokalizacja  38+ 580 km biegu rzeki Wisły, woj małopolskie, gmina Brzeźnica  

Termin realizacji  II kwartał 2002 r. I kwartał 2004 r.  

Sposób finansowania  środki własne (ZEW Niedzica S.A.) + kredyt preferencyjny NFOŚ  

Wartość inwestycji  ok. 16 mln zł  

Projekt budowlany  Inżynieria i Energetyka Wodna - Lech Unczur  

Projekt budowlano 

wykonawczy  Hydroprojekt Kraków  

Dostawca turbiny i urządzeń 

technologicznych, 

automatyki i sterowania  
MECAMIDI Francja  

Generalny wykonawca  Hydrotrest Skanska Kraków  

Opis projektu  

Rzeka Wisła 38+580 km biegu rzeki Wisły, Elektrownia przepływowa 

przy istniejącym stopniu wodnym Łączany, wybudowanym w latach 50 

tych w celu spiętrzenia dla żeglugi i poboru wody na potrzebny własne 

Elektrowni Skawina.  

Moc instalowana  2,5 MW.  

Opis elektrowni  

Generator synchroniczny o mocy 2350 kW, napięciu znamionowym 6 kV 

50 Hz, Turbina typu KAPLANA pionowa.   

Średni spad 5,4 m; Przełyk 62 m3/sek  
Praca w systemie automatycznym, bezobsługowa z telefonicznym 

dyżurem domowym. Czyszczarka krat pracująca w systemie 

automatycznym.  
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Rysunek 7 Elektrownia wodna na rzece Wisła w Łącznach (powiat wadowicki) 

  

W chwili obecnej brak możliwości technicznych dla budowy elektrowni wodnych na rzece Skawa 

w Gminie Tomice.  

 

4.2 Energia wiatru  
 

Elektrownie wiatrowe wykorzystują moc wiatru w zakresie jego prędkości od 4 do 25 m/s. 

Przy prędkości wiatru mniejszej od 4 m/s moc wiatru jest niewielka, a przy prędkościach powyżej                           

25 m/s, ze względów bezpieczeństwa elektrownia jest zatrzymywana.  

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opracował mapę zasobów wietrznych na obszarze Polski  

w podziale na pięć stref o określonych warunkach anemologicznych. Instytut Meteorologii  

i Gospodarki Wodnej przeprowadził mezoskalową rejonizację obszaru kraju pod względem zasobów 

energii wiatru.   
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Rysunek 8  Mapa zasobów wietrznych IMIGW 

 

Zgodnie z powyższym podziałem, Gmina Tomice leży w strefie IV – mało korzystnej. Niemniej, ze 

względu na możliwość lokalnych, znacznych zmian prędkości wiatru, zasadne może okazać się 

wykorzystanie małych elektrowni wiatrowych (poniżej 100 kW), funkcjonujących głównie na 

potrzeby gospodarstw domowych czy małych przedsiębiorstw. Decyzja o inwestycji musi zostać 

poprzedzona pomiarami prędkości wiatru w miejscu lokalizacji potencjalnej siłowni wiatrowej. 

Pojedyncze siłownie pozwoliłyby na zmniejszenie stopnia uzależnienia gminy od zewnętrznych 

źródeł energii.   

  

Na terenie gminy nie zlokalizowano żadnej elektrowni wykorzystującej energię wiatru i nie planuje 

się takowych w najbliższym czasie.   
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4.3 Energia słoneczna  

Polska nie jest krajem uprzywilejowanym pod względem możliwości wykorzystania energii 

słonecznej ze względu na położenie na stosunkowo dużej szerokości geograficznej, w której 

promieniowanie słoneczne jest mniej intensywne, szczególnie w okresie jesienno – zimowym, kiedy 

to przypada sezon grzewczy. Z tego względu w polskich warunkach uzasadnione jest wspomaganie 

energią słoneczną jedynie produkcji ciepłej wody użytkowej. Energię słoneczną warto pozyskiwać 

tylko w sezonie ciepłym, a więc od kwietnia do października. Zaletą wykorzystania energii 

słonecznej jest brak jej negatywnego oddziaływania na środowisko. Trudność wykorzystania tego 

źródła energii wynika z dobowej i sezonowej zmienności promieniowania słonecznego.   

Rysunek 6. Rozkład przestrzenny całkowitego nasłonecznienia rocznego na terenie Polski.  

 

Rysunek 9 Rozkład przestrzenny całkowitego nasłonecznienia rocznego na terenie Polski. 

Dla oszacowania lokalnych zasobów energii słonecznej niezbędne są pomiary nasłonecznienia 

powierzchni ziemi.  

Współcześnie energia promieniowania słonecznego wykorzystywana jest do:   

• wytwarzania ciepłej wody użytkowej (w kolektorach słonecznych),  

• ogrzewania budynków systemem biernym (bez wymuszania obiegu nagrzanego powietrza, 

wody lub innego nośnika),  

• ogrzewania budynków systemem czynnym (z wymuszaniem obiegu nagrzanego nośnika),  

• uzyskiwania energii elektrycznej bezpośrednio z ogniw fotoelektrycznych.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Źródło :   http://solarisline.pl /   
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Warunki panujące na terenie gminy (suma promieniowania słonecznego: 1 000 kWh/m2, 

nasłonecznienie ok.  1 400 - 1 450 h/rok) dają możliwość wykorzystywania energii promieniowania 

słonecznego do podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, a także obiektach 

oświatowych (szkoły, przedszkola) oraz produkcji energii elektrycznej.   

 

Potencjał teoretyczny energii słonecznej w Gminie Tomice Energia cieplna  

Założenia do oszacowania możliwej do pozyskania energii słonecznej:  

• sprawność całkowita (po uwzględnieniu wszystkich składowych sprawności, ułożenia 

względem słońca oraz nasłonecznia) – 50 %,  

• rzeczywista ilość energii możliwa do pozyskania z m2 powierzchni kolektora – 522 kWh/m2,  

• ilość zamontowanych paneli na gospodarstwie – 2 szt.,  

• przyjęta ilość gospodarstw 50% budynków mieszklanych 

• powierzchnia czynna powierzchni absorbującej - 1,8 m2.  

Korzystając z powyższych założeń, otrzymujemy roczną realną wartość energii 7185 GJ/rok.   

Energia elektryczna  

 

Zakładając montaż paneli PV średnio o mocy 2 kWp i przyjmując 25% budynków na których 

mogłyby być zamontowane , można uzyskać 1062 MW/rok energii elektrycznej. Powyższe dane są 

wartościami czysto teoretycznymi. W rzeczywiści dochodzą jeszcze możliwości techniczne 

zainstalowania instalacji zależne głównie od kształtu i konstrukcji dachu, które mogą zmienić 

wartości. Bardzo istotny jest również aspekt finansowy.   

Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego znalazło w zastosowanie do wspomagania 

ogrzewania budynków jednorodzinnych, obiektów gospodarczych oraz w głównej mierze do 

podgrzewania wody użytkowej. Obecnie na terenie gminy eksploatuje się nieliczne instalacje 

solarne stanowiące własność prywatnych inwestorów. Ze względu na brak konieczności zgłaszania 

tego typu instalacji do Urzędu Gminy, nie jest znana ich dokładna ilość.  
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4.4 Energia geotermalna 
  

Energia geotermalna w Polsce jest konkurencyjna pod względem ekologicznym  

i ekonomicznym w stosunku do pozostałych źródeł energii. Energia ta, możliwa w najbliższej 

perspektywie do pozyskania dla celów praktycznych (głównie w ciepłownictwie) zgromadzona jest 

w gorących suchych skałach, parach wodnych  i wodach wypełniających porowate skały. W Polsce 

wody takie występują na ogół na głębokościach od 700 do 3000 m i mają temperaturę od 20 do 

100°C. Największym problemem są obecnie wysokie koszty odwiertów.  

  

Rysunek 7. Mapa temperatury na głębokości 2000 metrów pod powierzchnią terenu.   

 
Rysunek 10 Mapa temperatury na głębokości 2000 metrów pod powierzchnią terenu.   

Źródło: Szewczyk 2010, Państwowy Instytut Geologiczny  
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W Atlasie zbiorników wód geotermalnych wskazano gminy województwa małopolskiego z obszarami 

perspektywicznymi dla wykorzystania energii geotermalnej (wyróżnione żółtym kolorem).   

  

 
Rysunek 11 Gminy z obszarami perspektywicznymi dla wykorzystania energii geotermalnej (wyróżnione 

żółtym kolorem).  
 

Źródło: Atlas zbiorników wód geotermalnych Małopolski Polska Akademia Nauk IGSMiE, 2005 r.  

 

  

Gmina Tomice nie została wskazana jako obszar perspektywiczny wykorzystania energii 

geotermalnej.  Gmina posiada natomiast potencjał w zakresie wykorzystywania pomp ciepła – 

niskotemperaturowa płytka geotermia.  

Pompy ciepła  

 

Pompa ciepła jest urządzeniem, umożliwiającym wykorzystanie niskotemperaturowych 

źródeł energii. Ciepło produkowane przez pompy może być w dużej części pobierane z ogólnie 

dostępnego środowiska cechującego się niewyczerpalnymi zasobami energii (np. grunt, cieki 

wodne, powietrze atmosferyczne), nie powodując przy tym jego degradacji. Ponadto pompy 
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zapewniają wysoki komfort użytkowania, nie wymagają codziennej obsługi, cechują się cichą pracą 

i nie zanieczyszczają środowiska w miejscu użytkowania. Wadę pomp stanowią duże koszty 

inwestycyjne oraz niebezpieczeństwo skażenia środowiska naturalnego freonami - w przypadku 

pomp sprężarkowych – lub czynnikami stosowanymi w pompach absorpcyjnych (NH3, H2SO4 itp.).   

Przed podjęciem decyzji o zainstalowaniu pompy ciepła należy przeprowadzić staranną analizę 

ekonomiczną uwzględniającą konkretne warunki użytkowania układu, w którym znajduje ona 

zastosowanie. Szczególnie sprzyjające warunki do zastosowania pomp ciepła mają miejsce, gdy:  

• poprzez zastosowanie pompy ciepła możliwe jest zawrócenie i ponowne wykorzystanie 

strumienia energii przepływającego przez urządzenie (np. w klimatyzatorach),   

• istnieje zapotrzebowanie zarówno na ciepło, jak i na zimno,   

• energia cieplna przekazywana jest na znaczną odległość i zastosowanie pompy ciepła  

w miejscu poboru energii zmniejsza koszty inwestycyjne.  

Podziału pomp ciepła można dokonać na różne sposoby, na przykład pod względem 

zastosowania, wydajności cieplnej (wielkości), czy rodzaju dolnego i górnego źródła ciepła. 

Najszersze zastosowanie znalazły pompy ciepła jako urządzenia grzewcze lub klimatyzacyjne 

domów jednorodzinnych i niewielkich pomieszczeń. Pracują one z reguły w układzie rewersyjnym, 

tzn. w sezonie grzewczym pełnią rolę pompy ciepła, a w sezonie letnim, pracując w cyklu 

odwrotnym, pełnią rolę klimatyzatorów. Na podstawie doświadczeń stwierdzono, że ogrzewanie 

pojedynczych budynków jest jednak mniej wydajne niż na przykład ogrzewanie budynków 

wielorodzinnych, czy osiedli domków jednorodzinnych. Przykładowo, pompa ciepła typu powietrze-

powietrze jest w stanie w ciągu roku zaspokoić wymagania odbiorcy na ciepłą wodę użytkową  

i ciepło do ogrzewania pomieszczeń w przypadku:  

• domów jednorodzinnych wolnostojących – w 50%,  

• zespołu budynków jednorodzinnych – w 60 - 70%,  

• budynków wielorodzinnych – w 70 - 80%.  

  

Potencjał energii pochodzącej z pomp ciepła w Gminie Tomice 

Założenia:   

Średnie pokrycie potrzeb cieplnych przez pompę ciepła dla 1 gospodarstwa domowego – 60 %,  

Ilość gospodarstw z możliwością zainstalowania pompy ciepła – 250,  

(w przypadku pompy ciepła gospodarstwo powinno spełnić odpowiednie warunki do montażu pomp 

– odpowiednie warunki geologiczne, wielkość działki, położenie domu na działce, energochłonność 

budynku – im mniejsza tym lepsza stopa zwrotu inwestycji).  

Przy powyższych założeniach możliwości pozyskania energii z pomp ciepła to: 10156 GJ/rok.  
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4.5 Energia biomasy  
 

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach 

energii (Dz.U. 2017 poz. 1148) biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub 

zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości  

z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu 25 przetwarzającego ich produkty, oraz ziarna zbóż 

niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art. 7 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007  w odniesieniu do zakupu 

i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, 

str. 1, z późn. zm.) i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu, a także ulegająca 

biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub 

zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania 

wody  i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami  

o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania 

odpadów.  

Biomasa to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają 

biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej oraz 

przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także inne części odpadów, które ulegają 

biodegradacji.  

Biomasa jest źródłem energii odnawialnej w największym stopniu wykorzystywanym w Polsce.    

Podobnie sytuacja wygląda w województwie małopolskim. Na terenie Gminy Tomice biomasa, 

głównie w postaci drewna opałowego i odpadów drzewnych, poprodukcyjnych, jest 

wykorzystywana w mniejszym stopniu. Na potrzeby niniejszego opracowania oszacowano, że jej 

udział w bilansie paliwowym gminy może kształtować się na poziomie około 6-7 %.    

W Polsce z 1 ha użytków rolnych zbiera się rocznie ok. 10 ton biomasy, co stanowi 

równowartość ok. 5 ton węgla kamiennego. Podczas jej spalania wydzielają się niewielkie ilości 

związków siarki i azotu. Powstający gaz cieplarniany - dwutlenek węgla jest asymilowany przez 

rośliny wzrastające na polach, czyli jego ilość w atmosferze nie zwiększa się. Zawartość popiołów 

przy spalaniu wynosi ok. 1% spalanej masy, podczas gdy przy spalaniu gorszych gatunków węgla 

sięga nawet 20%.  

Energię z biomasy można uzyskać poprzez:  

−  spalanie biomasy roślinnej (np. drewno, odpady drzewne z tartaków, zakładów meblarskich  

i in., słoma, specjalne uprawy roślin energetycznych),  

−  wytwarzanie oleju opałowego z roślin oleistych (np. rzepak) specjalnie uprawianych dla celów 

energetycznych,  

−  fermentację alkoholową np. trzciny cukrowej, ziemniaków lub dowolnego materiału 

organicznego poddającego się takiej fermentacji, celem wytworzenia alkoholu etylowego do 

paliw silnikowych,  
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−  beztlenową fermentację metanową odpadowej masy organicznej (np. odpady z produkcji  

rolnej lub przemysłu spożywczego).  

Obecnie w Polsce wykorzystywana w przemyśle energetycznym biomasa pochodzi z dwóch 

gałęzi gospodarki: rolnictwa i leśnictwa. Najpoważniejszym źródłem biomasy są odpady drzewne  

i słoma. Część odpadów drzewnych wykorzystuje się w miejscu ich powstawania (przemysł 

drzewny), głównie do produkcji ciepła lub pary użytkowanej w procesach technologicznych.   

W przypadku słomy, szczególnie cenne energetycznie, a zupełnie nieprzydatne w rolnictwie, są 

słomy rzepakowa, bobikowa i słonecznikowa. Rocznie polskie rolnictwo produkuje ok. 25 mln ton 

słomy.  

Od kilku lat obserwuje się w Polsce zainteresowanie uprawą roślin energetycznych takich jak np. 

wierzba energetyczna.  

Różnorodność materiału wyjściowego i konieczność dostosowania technologii oraz mocy 

powoduje, iż biopaliwa wykorzystywane są w rożnej postaci. Drewno w postaci kawałkowej, 

rozdrobnionej (zrębków, ścinków, wiórów, trocin, pyłu drzewnego) oraz skompaktowanej 

(brykietów, peletów). Słoma i pozostałe biopaliwa z roślin niezdrewniałych są wykorzystywane  

w postaci sprasowanych kostek i balotów, sieczki jak też brykietów i peletów.  

Obecnie potencjał biomasy stałej związany jest z wykorzystaniem nadwyżek słomy oraz odpadów 

drzewnych, dlatego też wykorzystanie ich skoncentrowane jest na obszarach intensywnej produkcji 

rolnej i drzewnej. Jednak rozwój energetycznego wykorzystania biomasy powoduje wyczerpanie 

się potencjału biomasy odpadowej, a wówczas przewiduje się intensywny rozwój upraw szybko 

rosnących roślin na cele energetyczne. Aktualnie zakładane są plantacje roślin energetycznych 

(szybkorosnące uprawy drzew i traw). Potencjał energetyczny biomasy można podzielić na dwie 

grupy:  

− plantacje roślin uprawnych z przeznaczeniem na cele energetyczne (np. kukurydza, rzepak, 

ziemniaki, wierzba krzewiasta, topinambur),  

− organiczne pozostałości i odpady, a w tym pozostałości roślin uprawnych.  

  

Potencjał teoretyczny jest to inaczej potencjał surowcowy, dotyczy oszacowania ilości biomasy, 

którą teoretycznie można by na danym terenie wykorzystać energetycznie. Przy obliczaniu 

potencjału teoretycznego biomasy należy kierować się również doświadczeniem eksperckim, które 

umożliwi oszacowanie tej wielkości z mniejszym błędem.  

Do oszacowania potencjału biomasy na obszarze Gminy Tomice przyjęto, że pochodzić ona będzie 

z produkcji roślinnej; w tym słomy, upraw energetycznych, sadów, przecinki corocznej drzew 

przydrożnych, a także produkcji leśnej, łąk nie użytkowanych jako pastwisk i innych źródeł. 

Potencjał biomasy rolniczej możliwej do wykorzystania na cele energetyczne w postaci stałej 

zależny jest od areału i plonowania zbóż i rzepaku. Z roślin możliwych do wykorzystania   

i przetworzenia na paliwa płynne, na etanol i biodiesel uprawiane są odpowiednio ziemniaki   

i rzepak.  
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Do obliczenia potencjału surowcowego lub inaczej teoretycznego przyjęto podane niżej założenia:  

−  Zasobność drzewa na pniu Nadleśnictwa Andrychów wynosi średnio 258 m3/ha.  

−  Wskaźniki przeliczeniowe do oszacowania potencjału słomy zależne są od rodzaju zboża, 

plonowania i sposobu zbioru. Dlatego też przyjęto potencjał na podstawie danych GUS z 2002r. 

Zastosowano średni wskaźnik wynoszący 1 t/ha gruntów ornych pod zasiewami.  

−  Potencjał teoretyczny dla siana obliczono przez pomnożenie powierzchni łąk i średniego plonu 

wynoszącego 5 t/ha.  

−  Dla sadów przyjmuje się, że zakres możliwego do pozyskania drewna z rocznych cięć wynosi 

średnio 2,5 t/ha, przy możliwości uzyskania drewna w granicach 2,0-3,0 t/ha.  

−  Potencjał teoretyczny równy technicznemu w zakresie przecinania drzew przydrożnych przyjęto 

na poziomie 1,5 t/km drogi na rok.  

−  Potencjał teoretyczny wynikający z uprawy roślin energetycznych na wszystkich obszarach  

ugorów i odłogów.  

  

Potencjał techniczny stanowi tę ilość potencjału surowcowego, która może być przeznaczona na 

cele energetyczne po uwzględnieniu technicznych możliwości jego pozyskania, a także 

uwzględniając inne aktualne uwarunkowania dla jego wykorzystania. Przy obliczeniu potencjału 

technicznego uwzględniono następujące założenia:  

−  Z jednego drzewa w wieku rębnym uzyskać można 54 kg drobnicy gałęziowej, 59 kg chrustu 

oraz 166 kg drewna pniakowego z korzeniami. Przyjmując średnio liczbę 400 drzew na  

1 hektarze, daje to 111 t/ha drewna. Przyjęto, że z 1ha można pozyskać 50 t drewna, ilość tę 

przyjmuje się dla 5% powierzchni lasów rosnących na obszarze Gminy.   

−  Ponadto, w lasach stosowane są cięcia przedrębne i pielęgnacyjne. Przyjęto, że z cięć 

przedrębnych i pielęgnacyjnych uzyskuje się 12t/ha drewna i wielkość ta dotyczy 10% 

powierzchni lasów.  

−  Opierając się na danych literaturowych przyjęto 30% potencjału słomy zebranej jako możliwej 

do przeznaczenia na cele energetyczne, stanowi to bezpieczny próg.  

−  Z uwagi na wykorzystywanie siana w produkcji zwierzęcej założono, że jedynie 5% siana z łąk 

może być wykorzystane do celów energetycznych.  

−  Całość teoretycznego potencjału pozyskiwania drewna z pielęgnacji sadów oraz przycinania  

drzew przydrożnych jest równa potencjałowi technicznemu.  

  

Ponadto przyjęto na podstawie analiz własnych, że 1 MW mocy odpowiada produkcji ciepła 

wynoszącej 7 000 GJ. Zakładając procesy bezpośredniego spalania, sprawność urządzeń kotłowych 

przyjęto na poziomie 80%.  

W zakresie drewna opałowego i zrębków drzewnych proponuje się pełne wykorzystanie potencjału 

tego paliwa. Biomasę można użytkować w małych i średnich kotłowniach, z których zasilane mogą 

być obiekty mieszkalne, użyteczności publicznej lub produkcyjne.   

W przypadku występowania w gospodarstwach rolnych niewykorzystanego potencjału słomy 

proponuje się jej użytkowanie lokalne do celów grzewczych poprzez spalanie w kotłach na słomę.  
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Uprawy energetyczne  

  

W Polsce można uprawiać następujące gatunki roślin energetycznych:  

• wierzba z rodzaju Salix viminalis,  

• ślazowiec pensylwański,  

• róża wielokwiatowa,  

• słonecznik bulwiasty (topinambur),  

• topole,  

• robinia akacjowa,  

• trawy energetyczne z rodzaju Miscanthus.  

  

Spośród wymienionych gatunków tylko: wierzba, ślazowiec pensylwański i w niewielkim 

stopniu słonecznik bulwiasty są szerzej uprawiane na gruntach rolnych. Obecnie, najpopularniejszą 

rośliną uprawianą w Polsce do celów energetycznych jest wierzba krzewiasta w różnych odmianach. 

Dlatego też w dalszych rozważaniach przyjęto określenie możliwości i ograniczenia produkcji 

biomasy na użytkach rolnych właśnie w odniesieniu do wierzby.  

Wierzbę z rodzaju Salix viminalis można uprawiać na wielu rodzajach gleb, od bielicowych gleb 

piaszczystych do gleb organicznych. Ważnym przy tym jest, aby plantacje wierzby zakładane były 

na użytkach rolnych dobrze uwodnionych. Optymalny poziom wód gruntowych przeznaczonych 

pod uprawę wierzby energetycznej to:  

• 100-130 cm dla gleb piaszczystych,  

• 160-190 cm dla gleb gliniastych.  

Możliwości produkcyjne z 1 ha uprawianej wierzby krzewiastej zależą głównie od:  

• stanowiska uprawowego (rodzaj gleby, poziom wód gruntowych, przygotowanie 

agrotechniczne, pH gleb, itp.)  

• rodzaju i odmiany sadzonek w konkretnych warunkach uprawy,  

• sposobu i ilości rozmieszczania karp na powierzchni uprawy.  

  

Według danych literaturowych z 1 hektara można otrzymać około 30 ton przyrostu suchej 

masy rocznie. W opracowaniach pojawiają się również mniej optymistyczne dane, które mówią  

o 15 tonach suchej masy. Oczywiście dane te podawane są przy różnych określonych warunkach, 

lecz można liczyć, że bezpieczna wielkość rocznego zbioru suchej masy wierzby z 1 hektara to 20 

ton.  

Dla określonej wartości opałowej przyjętej na poziomie 18 GJ/t suchej masy (wartość opałowa 

drastycznie się zmienia w zależności od zawartości wilgoci w biomasie, od 6,5 GJ/t przy wilgotności 

60% do ok. 18 GJ/t przy wilgotności 10% masy całkowitej). Przy takich założeniach można przyjąć, 

że z 1 ha upraw wierzby krzewiastej można otrzymać ok. 360 GJ energii paliwa na rok.  
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Rodzaj paliwa  

Potencjał teoretyczny   Potencjał techniczny   

Ilość  
masowa 

[Mg/rok]  

Ilość energii 

[GJ/rok]  
Moc           
[MW]  

Ilość  
masowa 

[Mg/rok]  

Ilość 

energii 

[GJ/rok]  

Moc                
[MW]  

Drewno z gospodarki leśnej  69 897  698 974  74,89  1 928  20 048  2,15  

Drewno z sadów  95  988  0,11  95  988  0,11  

Drewno z przycinki przydrożnej  188  1 958  0,21  188  1 958  0,21  

Słoma  368  4 232  0,45  110  1 270  0,14  

Siano  2 250  25 875  2,77  113  1 294  0,14  

Uprawy energetyczne  11 220  201 960  21,64  3 366  60 588  6,49  

SUMA  84 019  933 986  100,1  5 800  86 145  9,2  

 Tabela 29 Potencjał teoretyczny i techniczny energii zawartej w biomasie na terenie Gminy Tomice  

 

Poza warunkami naturalnymi istnieje jednak wiele innych ograniczeń wpływających na rozwój tej 

dziedziny rolnictwa, jak np. odpowiednie uregulowania prawne, słabo rozwinięty rynek biomasy, 

słaby stan techniczny związany z uprawą, zbiorem i przetwarzaniem biomasy, brak odpowiedniej 

wiedzy wśród rolników przyzwyczajonych do tradycyjnych kierunków produkcji rolniczej oraz 

przede wszystkim brak dostatecznej ilości kapitału inwestycyjnego oraz wystarczającego wsparcia 

ze strony Rządu.  

Koszt założenia jednego hektara uprawy to wydatek rzędu 7-8 tysięcy złotych. Chociaż wydaje się, 

że nie jest to dużo w perspektywie 25-30 lat eksploatacji plantacji to jednak dla pojedynczego 

rolnika może on być za wysoki, zwłaszcza, że pierwsze pełne zbiory osiąga się po 3 latach. Innym 

istotnym problemem jest niepewność rynku zbytu, co z kolei ogranicza możliwości ubiegania się  

o dotacje na uprawę roślin energetycznych (wymaganym jest przedstawienie podpisanych umów 

na odbiór biomasy wraz z przybliżonym harmonogramem ilościowym).  

  

4.6 Energia z biogazu  
 

We wszelkich odpadach organicznych lub odchodach zawierających węglowodany,  

a w szczególności celulozę i cukry, w określonych warunkach zachodzą procesy biochemiczne 

nazywane fermentacją. Fermentację wywołują należące do różnych gatunków bakterie, których 

działanie i znaczenie w tym procesie jest bardzo zróżnicowane, a nawet przeciwstawne.  

Teoretycznie w wyniku fermentacji 162 g celulozy otrzymuje się 135 dm3 gazu zawierającego 50% 

palnego metanu.   
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Proces, w skutek którego wytwarzany jest biogaz, polega na fermentacji beztlenowej wywoływanej 

dzięki obecności tzw. bakterii metanogennych, które w sprzyjających warunkach: temperatura 

rzędu 30 – 35°C (fermentacja mezofilna) lub 52 – 55°C (fermentacja termofilna), odczyn obojętny 

lub lekko zasadowy (pH 7 – 7,5), czas retencji (przetrzymania substratu) wynoszący 12-36 dni dla 

fermentacji mezofilnej oraz 12-14 dni dla fermentacji termofilnej, brak obecności tlenu i światła 

zamieniają związki pochodzenia organicznego w biogaz oraz substancje nieorganiczne.  

Głównymi składnikami tak powstającego biogazu są metan, którego zawartość w zależności od 

technologii jego wytwarzania oraz rodzaju fermentowanych substancji może zmieniać się  

w szerokim zakresie od 40 do 85% (przeważnie 55 – 65%), pozostałą część stanowi dwutlenek 

węgla oraz inne składniki w ilościach śladowych. Dzięki tak wysokiej zawartości metanu  

w biogazie, jest on cennym paliwem z energetycznego punktu widzenia, które pozwala zaspokoić 

lokalne potrzeby związane m.in. z jego wytwarzaniem. Wartość opałowa biogazu najczęściej waha 

się w przedziale 19,8 – 23,4 MJ/m3, a przy separacji dwutlenku węgla z biogazu jego wartość 

opałowa może wzrosnąć nawet do wartości porównywalnej z sieciowym gazem ziemnym typu E 

(dawniej GZ-50). Należy tu zaznaczyć, że produkcja biogazu jest często efektem ubocznym 

wynikającym z konieczności utylizacji odpadów w sposób możliwie nieszkodliwy dla środowiska. 

Jedynie w przypadku wysypisk odpadów fermentacja beztlenowa jest procesem samoistnym  

i niekontrolowanym.  

 

Oczyszczalnia ścieków  

  

Na terenie Gminy Tomice działają dwie oczyszczalnie ścieków:  

• mechaniczno – biologiczna Oczyszczalnia Ścieków we wsi Radocza,  

• oczyszczalnia typu BIOCLER o przepustowości 16 m3/dobę, działająca na potrzeby Szkoły 

Podstawowej w Radoczy, do której podłączono kilkadziesiąt posesji indywidualnych.  

Pierwsza z ww. oczyszczalni o przepustowości 300 m3/d zlokalizowana we wsi Radocza (wydajność 

wykorzystywana 65 m3/d, ilość osadów ściekowych 10 Mg sm/rok). Oczyszczalnia ta przeszła 

gruntowną modernizację w 2002r. Jest to oczyszczalnia typu SBR dla 1401 RLM (równoważna liczba 

mieszkańców), o przepływie ok. 300 m3/dobę,  

Obecnie oczyszczalnia ta obsługuje ok. 880 RLM, co stanowi 62 % możliwości produkcyjnych tego 

obiektu. Oczyszczalnia składa się z dwóch części: mechanicznej i biologicznej. Na część 

mechaniczną składa się: pompownia sieciowa P1, sito spiralne i Komora Imhoffa.  

  

Składowisko odpadów  

W Gminie Tomice nie znajduje się składowisko odpadów komunalnych ani zakładu utylizacji 

odpadów. Odpady komunalne z terenu gminy przyjmowane są na składowisko komunalne   

w Choczni należące do gminy Wadowice.  
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4.7 Możliwości zagospodarowania ciepła odpadowego  

z instalacji przemysłowych   
 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdza się występowania na terenie 

Gminy Tomice możliwego do zagospodarowania ciepła odpadowego.   

  

4.8 Możliwości wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 

użytkowego w kogeneracji  
 

Nie przewiduje się na terenie Gminy Tomice lokalizacji instalacji kogeneracyjnych.  
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5. Zakres współpracy z innymi gminami   

Możliwości współpracy systemów energetycznych Gminy Tomice z odpowiednimi systemami 

sąsiednich gmin oceniono na podstawie odpowiedzi na pisma wysłane przez wykonawców 

niniejszego opracowania do gmin ościennych oraz do przedsiębiorstw energetycznych. Na terenie 

Gminy Tomice w chwili obecnej występują dwa sieciowe nośniki energii: energia elektryczna i gaz 

ziemny.  

Gmina Tomice graniczy z 5 gminami:  

• od północnego-zachodu – z Gminą Zator,  

• od północy – z Gminą Spytkowice,  

• od wschodu – z Gminą Brzeźnica, • od południa – z Gminą Wadowice,  

• od zachodu – z Gminą Wieprz.  

  

Poniżej dokonano opisu powiązań systemów energetycznych na podstawie otrzymanych 

odpowiedzi na pisma skierowane do sąsiednich gmin, jak również informacji uzyskanych od 

przedsiębiorstw energetycznych.  

  

Gmina Miejska Zator  

Gmina Miejska Zator jest powiązana z Gminą Tomice w zakresie systemu elektroenergetycznego 

sieciami średniego napięcia obsługiwanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Jest to sieć 

napowietrzna 15 kV   

Gmina Spytkowice  

Gmina Spytkowice jest powiązana z Gminą Tomice w zakresie systemu elektroenergetycznego 

sieciami średniego napięcia obsługiwanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Jest to sieć 

napowietrzna 15 kV.  

Gmina Brzeźnica  

Gmina Brzeźnica jest powiązana z Gminą Tomice w zakresie systemu elektroenergetycznego 

sieciami średniego napięcia obsługiwanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Jest to sieć 

napowietrzna 15 kV.  

Gmina Miejska Wadowice  

Gmina Miejska Wadowice posiada powiązania z Gminą Tomice w zakresie systemu 

elektroenergetycznego sieciami średniego napięcia 15 kV i wysokiego napięcia 110 kV (sieć 

napowietrzna relacji Poręba – Zaskawie) obsługiwanymi przez TAURON Dystrybucja S.A.  

Gmina Wieprz  

Gmina Wieprz jest powiązana z Gminą Tomice w zakresie systemu elektroenergetycznego sieciami 

średniego napięcia obsługiwanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Jest to sieć napowietrzna 15 

kV.  
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6.  Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, 

energii elektrycznej i paliw gazowych  

  
Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych mają na 

celu  zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną m.in. do utrzymania wymaganego 

komfortu cieplnego.  

 

6.1 Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła   

Termomodernizacja budynku polega na wprowadzeniu zmian, które ograniczą ucieczkę ciepła oraz 

zapewnią bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrz, a także  przygotowanie 

ciepłej wody użytkowej.  

Głównym powodem dużego zużycia energii grzewczej jest nadmierna ucieczka ciepła z budynku. 

Przenika ono najczęściej na zewnątrz budynku przez nieodpowiednio zaizolowane ściany 

zewnętrzne i okna, dach, stropy  oraz podłogę na gruncie. Z tego względu w ramach 

termomodernizacji najczęściej wykonuje się: 

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, 

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

- ocieplenie dachu lub stropodachu, 

- ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą lub ocieplenie podłogi na gruncie. 

 

Termomodernizacja dotyczy także jego instalacji wewnętrznych i polega m.in. na: 

- modernizacji lub wymianie systemu grzewczego, 

- rozpoczęciu korzystania z OZE (odnawialnych źródeł energii) na potrzeby grzewcze, np. poprzez 

- instalację kolektorów słonecznych czy pompy ciepła, 

- zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji), 

- usprawnieniu systemu przygotowywania ciepłej wody użytkowej. 

 

Wymiana i modernizacja systemu grzewczego 

 

W Gminie Tomice większość indywidualnych źródeł ciepła opalanych jest węglem i drewnem, które 

emitują duże ilości szkodliwych substancji. W celu redukcji niskiej emisji, bardzo duże znaczenie 

ma wymiana istniejących źródeł ciepła. W ramach tego działania proponuje się wyminę 

istniejącego kotła na paliwo stałe na nowy gazowy kondensacyjny lub zgodny z ekoprojektem 

węglowy i na biomasę. 

Zgodnie z wymaganiami ekoprojektu kotły na paliwa stałe wprowadzane do obrotu i do 

użytkowania w całej Unii Europejskiej będą musiały spełniać wymogi sezonowej efektywności 

energetycznej i emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w 
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przepisach rozporządzenia Komisji UE Wymagane wartości dla paliwa zalecanego lub innego 

dopuszczonego do stosowania to: 

- sezonowa efektywność energetyczna:  

nie może być mniejsza niż 75% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej do 20 kW, 

nie może być mniejsza niż 77% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 

20 kW; 

- emisje cząstek stałych (PM):  

nie mogą przekraczać 40 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem 

paliwa, 

nie mogą przekraczać 60 mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa; 

- emisje organicznych związków gazowych (OGC):  

nie mogą przekraczać 20 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa, 

nie mogą przekraczać 30 mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa; 

- emisje tlenku węgla (CO):  

nie mogą przekraczać 500 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa, 

nie mogą przekraczać 700 mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa; 

- emisje tlenków azotu (NOx):  

nie mogą przekraczać 200 mg/m³ w przypadku kotłów na biomasę, 

nie mogą przekraczać 350 mg/m³ w przypadku kotłów na paliwa kopalne. 

 

Racjonalizację zużycia energii w systemach grzewczych można uzyskać poprzez modernizacje 

systemu regulacji instalacji c.o. stosując między innymi  zastosowanie głowic termostatycznych 

przy grzejnikach, automatycznych sterowników temperatury, sterowników pogodowych 

 

Systemy ogrzewania niskoparametrycznego  

 

Najczęściej występujące ogrzewania niskotemperaturowe to: 

 – ogrzewania podłogowe,  

–  ogrzewania ścienne 

–  ogrzewania sufitowe,  

–  płaszczyznowe ogrzewania powietrzne  

 – ogrzewania konwekcyjne (o obniżonej temperaturze),  

–  ogrzewania powietrzne.  

Ogrzewania niskotemperaturowe charakteryzują się zazwyczaj większym udziałem wymiany ciepła 

przez promieniowanie w porównaniu do tradycyjnych ogrzewań konwekcyjnych. Dlatego z uwagi 

na zwiększone promieniowanie cieplne, temperatura powietrza może być obniżona o 1÷2 K, przy 

zapewnieniu porównywalnego komfortu cieplnego. Niższa temperatura powietrza sprawia, że 

ulegają redukcji straty ciepła przez przegrody. Jednocześnie zapotrzebowanie na ciepło do 

wentylacji jest niższe o ok. 2–7% przy zachowaniu strumienia powietrza wentylacyjnego. 
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Zastosowanie wentylacji z  odzyskiem ciepła  

 

W wentylacji grawitacyjnej zimne powietrze nawiewane jest przez nieszczelności i wywiewane 

poprzez kominy wentylacyjne lub w wentylacji klasycznej nawiewno-wywiewnej zimne powietrze 

zewnętrzne jest nawiewane do pomieszczeń systemem przewodów nawiewnych, tam pochłania 

zanieczyszczenia i jest usuwane przewodami wywiewnymi bezpośrednio poza budynek. Wraz z nim 

budynek „opuszcza” ciepło, które zostało zużyte na podgrzanie powietrza podczas jego „pobytu” 

w pomieszczeniach. Jeśli oba strumienie powietrza (wywiewany i nawiewany) zostaną 

przepuszczone przez rekuperator, część ciepła z powietrza ogrzanego (wywiewanego) zostanie 

przekazana do powietrza zimnego (nawiewanego) dzięki czemu strumień ciepła przekazany w 

procesie jego odzysku, zmniejsza strumień ciepła niezbędny do podgrzania powietrza końcowego, 

które jest wprowadzone do wentylowanych pomieszczeń. 

 

Na terenie gminy Tomice na obecną chwilę w budynkach użyteczności publicznej przeprowadzone 

zostały  prace związane z poprawą efektywności budynków poprzez termomodernizację przegród 

przeźroczystych i nieprzeźroczystych.  

Problem zauważalny jest w budynkach mieszkalnych jednakże z roku na rok również w tym 

sektorze następuję znaczna poprawa. 

W sektorze publicznym w 95% budynków instalacje c.o. i c.w.u. zasilane są z kotłów gazowych. 

W sektorze mieszkaniowym głównym źródłem ciepła są pozaklasowe kotły opalane węglem oraz 

drewnem, jednakże w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Tomice 

sukcesywnie powyższe źródła ciepła są wymieniane.  

Na terenie Gminy udział OZE (kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła)  jest znikomy w 

stosunku do konwencjonalnych źródeł wytwarzania  energii 

 
 

6.2 Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej  

 
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej może być realizowane:  

- modernizacja stacji transformatorowych i linii przesyłowych,   

- zastosowanie  energooszczędnego oświetlenie uliczne   

- wprowadzanie energooszczędnego oświetlenia pomieszczeń,  

- wymianę energochłonnych AGD i RTV 

Na terenie Gminy Tomice Wszystkie zastosowane źródła światła są energooszczędne  

W przypadku montowania nowych opraw oświetleniowych warto rozważyć zastosowanie lamp typu 

LED, które charakteryzują się 80% oszczędnością zużycia energii w stosunku do oświetlenia 

tradycyjnego.   
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Planuje się także następujące inwestycje: 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pańska w miejscowości Witanowice – 10 lamp i 18 słupów 

(długość od słupa 1-18 wynosi 781 m), 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Strażacka w miejscowości Tomice – 4 lampy i 5 słupów (długość 

od słupa 1-5 wynosi 250 m). 

 

6.3  Racjonalizacja zużycia gazu ziemnego  

 
Racjonalizacji zużycia gazu ziemnego jest uzależniona od realizacji przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych, oszczędności gazu w zakresie przygotowywania posiłków, ciepłej wody 

użytkowej oraz poprzez oszczędne ogrzewanie mieszkań.  Zastosowanie urządzeń o wysokiej 

sprawności sprzyja racjonalizacji zużycia gazu.  

  
 

7. Prognoza zmiany zapotrzebowania na ciepło energię 

elektryczną i paliwa gazowe do roku 2032  

Podstawą do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy Tomice są założenia rozwoju społeczno-gospodarczego, bowiem przyjęcie tych 

założeń spowoduje określoną potrzebę rozwoju infrastruktury energetycznej gminy. Założenia 

rozwoju społeczno-gospodarczego wyznaczają również kierunki zagospodarowania przestrzennego 

w Studium Uwarunkowań oraz Miejscowych Planach zagospodarowania przestrzennego gminy.   

Ponadto uwzględniono powierzchnię związaną z nowym budownictwem mieszkaniowym zgodnie 

z trendami przyrostu liczby budynków oddawanych do użytku w ostatnich  latach.  

Na potrzeby założeń do planu zaopatrzenia w energię opracowano własne scenariusze, wychodząc 

z dostępnych informacji oraz ogólnych prognoz i strategii społeczno-gospodarczego rozwoju kraju 

dostosowanych do specyfiki Gminy Tomice.  

Prognozę zapotrzebowania opracowano przyjmując następujące założenia: 

- rozwój nowego budownictwa zgodnie z przyjętym wzrostem w ciągu ostatnich lat 

- wzrost liczby ludności na terenie Gminy 

- racjonalizacja zużycia energii 

- zmniejszenie zużycia energii w istniejących budynkach przez działania termomodernizacyjne. 

 

Rok Liczba ludności 

2017 8085 

2024 8631 

2032 9255 

Tabela 30 Prognozę zmian liczby ludności w Gminie Tomice 
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Na podstawie danych GUS założono wzrost 

 

Rok Powierzchnia użytkowa [m2] 

Powierzchnia 

mieszkalna 

Sektor 

budynków 

gminnych 

Sektor 

działalności 

gospodarczej 

2018 213 359 17 216  27 767 

2024 248 763 18 076 28 356 

2032 279 312 19 884 29 538 

Tabela 31 Prognozę wzrostu powierzchni budynków z podziałem na sektory w Gminie Tomice 

 

 

Przyrost powierzchni budynków wynika ze wzrostu ilości nowych budynków oraz standardów 

mieszkaniowych . Wzrost wpłynie  na zmianę zapotrzebowania na ciepło i energię, która może ulec 

zmniejszeniu dzięki działaniom podjętym przez władze samorządu gminnego jak i samych 

mieszkańców. Poniżej zostaną przedstawione dwa scenariusze działania, które będą miały wpływ 

na zapotrzebowanie w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe. Pierwsze tzw. „aktywne” dzięki 

któremu potrzeby energetyczne Gminy ulegną zmniejszeniu, a drugie „pasywne”, które spowoduje 

wzrost potrzeb energetycznych. 

Z bilansu energetycznego wyznaczono zapotrzebowanie na energie końcową dla poszczególnych 

sektorów w przeliczeniu na m2 powierzchni 

 

 Energia końcowa( kWh/m2*rok) 

Powierzchnia 

mieszkalna 

Sektor 

budynków 

gminnych 

Sektor 

działalności 

gospodarczej 

Uśredniony wskaźnik 

zużycia energii 
208,96 158,16 170,16 

Tabela 32 Uśredniony wskaźnik zużycia energii  końcowej w budynkach w Gminie Tomice 

 

7.1 Scenariusz A – „Aktywny”  
 

Scenariusz aktywny zakłada zmniejszenie zużycia energii i zapotrzebowania na ciepło 

pomimo wzrostu liczby nowo powstałych budynków. Cel zostanie zrealizowany dzięki wdrożeniu 

następujących działań: 

- sukcesywna wymiana istniejących niskosprawnych kotłów na paliwo stałe ekologiczne źródła 

ciepła wspierane odnawialnymi źródłami energii, oraz poprawa sprawności systemów c.o. i c.w.u. 

- termomodernizacja istniejących budynków,  

- budowa nowych budynków  o wysokim standardzie energetycznym 

- wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED 
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi dla scenariusza aktywnego przyjęto 

następujące założenia: 

Lata 2018-2024  

 
Powierzchnia 

mieszkalna 

Sektor 

budynków 

gminnych 

Sektor działalności 

gospodarczej 

Procent budynków 

poddany 

termomodernizacji [%] 40 45 25 

Uśredniony wskaźnik 

zużycia energii 

[kWh/m2*rok] 
158,41 114,88 152,37 

Zapotrzebowanie na 

ciepło łącznie GJ/rok 141 863 7 475 15 231 

Tabela 33 Zapotrzebowanie na ciepło dla wariantu aktywnego 

 

Lata 2018-2032 

 
Powierzchnia 

mieszkalna 

Sektor 

budynków 

gminnych 

Sektor działalności 

gospodarczej 

Procent budynków 

poddany 

termomodernizacji [%] 65 75 40 

Uśredniony wskaźnik 

zużycia energii 

[kWh/m2*rok] 
126,43 77,79 135,26 

Zapotrzebowanie na ciepło 

łącznie GJ/rok 113 223 5 062 13 520 

Tabela 34 Zapotrzebowanie na ciepło dla wariantu aktywnego 
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Zapotrzebowanie na ciepło dla scenariusza aktywnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

Powierzchnia mieszkalna Sektor budynków gminnych Sektor działalności
gospodarczej

2018 2024 2032



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

70  

7.2 Scenariusz B– „Pasywny”  

Scenariusz pasywny zakłada zaniechanie działań związanych z poprawą właściwości 

cieplnych budynku, niedostosowanie się mieszkańców do wymagań ustawy antysmogowej, 

podobny do obecnego bilans zużywanych paliw 

  

 Lata 2018-2024  

 
Powierzchnia 

mieszkalna 

Sektor 

budynków 

gminnych 

Sektor działalności 

gospodarczej 

Procent budynków 

poddany 

termomodernizacji [%] 10 20 5 

Uśredniony wskaźnik 

zużycia energii 

[kWh/m2*rok] 185,19 126,71 166,65 

Zapotrzebowanie na ciepło 

łącznie GJ/rok 165 853 8245 17 490 

Tabela 35 Zapotrzebowanie na ciepło dla wariantu pasywnego 

 

Lata 2018-2032 

 

Powierzchnia 

mieszkalna 

Sektor 

budynków 

gminnych 

Sektor działalności 

gospodarczej 

Procent budynków poddany 

termomodernizacji [%] 

15 25 10 

Uśredniony wskaźnik 

zużycia energii 

[kWh/m2*rok] 180,69 118,67 163,14 

Zapotrzebowanie na ciepło 

łącznie GJ/rok 161 821 8 494 18 835 

Tabela 36 Zapotrzebowanie na ciepło dla wariantu pasywnego 
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Zapotrzebowanie na ciepło dla scenariusza pasywnego 

 

 

  

  

  

7.3 Prognoza zaopatrzenia na gaz 
 

Z danych PGNiG S.A. wynika oraz PSG sp. z o.o. wynika że zapotrzebowanie na paliwo 

gazowe z roku na rok wzrasta, co roku wzrasta również ilość przyłączy gazowych w budynkach 

zgodnie z  danymi PSG sp. z o.o. 

Z prognozy wynika, że wraz z rozwojem gminy (wzrost powierzchni mieszkalnej i związanej  

z działalnością gospodarczą) ilość gazu w strukturze paliw wykorzystywanych na potrzeby grzewcze 

i bytowe oraz jego całkowita ilość będzie wykazywać tendencję rosnącą. Wskazują na to oba 

scenariusze wymienione  w poprzednim rozdziale.   

Duży wpływ na zużycie gazu w Gminie Tomice wśród odbiorców indywidualnych będzie mieć 

kierunek działań władz gminy (np. promocja, czy dofinansowanie do wymiany kotłów na gazowe)   

i samych mieszkańców, jak również niepokojące prognozy dotyczące ceny węgla, które to z roku 

na rok drastycznie wzrastają co powoduje, że mieszkańcy jak i przedsiębiorcy coraz częściej 

decydują się na zmianę źródła ciepła na gazowe.  

Należy pamiętać, że prognozowanie zużycia dla gazu jest dość trudne i niepewne. Na ceny gazu                         

w głównej mierze będzie mieć wpływ polityka państwa dotycząca dostaw gazu do Polski.  
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Przewidywane zmiany zużycia gazu na terenie gminy Tomice 

 

  2018 2024 2032 

Łączne zapotrzebowanie 

Gminy na paliwo gazowe 

[MWh/rok] 

13179,3 15946,9 19637,2 

Łączne zapotrzebowanie 

Gminy na paliwo gazowe 

[m3/rok] 

1249223 1511555 1861346 

Zmiana [%] 100 121 149 

Tabela 37 Przewidywane zmiany zużycia gazu na terenie gminy Tomice 

 

  

 7.4  Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną  
 

Prognozę przygotowano w oparciu o analizy i oszacowania własne korzystając również  

z prognozy krajowego zapotrzebowania na energię do 2032 r. Rokiem bazowym do analizy jest rok 

2018.  

Opracowana prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną dla Gminy Tomice przewiduje się 

utrzymanie zużycia na zbliżonym poziomie.  

Utrzymanie obecnego poziomu zużycia będzie wynikało z poniższych działań: 

- zmniejszenie zużycia energii przez poprawę efektywności oświetlenia dzięki montażowi opraw typu 

LED, wymian sprzętu AGD i RTV o wyższej klasie energetycznej, montaż systemów zarządzania 

energią   

- zwiększenie zużycia poprzez wykorzystanie energii elektrycznej do ogrzewania budynków - montaż 

pomp ciepła, co związane jest z szybkim rozwojem tej technologii a co za tym idzie  malejącymi 

cenami urządzeń 

Głównym odbiorcą są gospodarstwa domowe, zatem tendencja wzrostu jest tutaj dość 

przewidywalna. Podobnie w przypadku oświetlenia ulicznego i budynków gminnych.   

W tabeli poniżej przedstawiono dane dotyczące zużycia energii elektrycznej w Gminie Tomice oraz 

prognozę do 2032 r. wychodząc od roku bazowego 2018  
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Zużycie energii elektrycznej [MWh/rok]    

Rok  2018  2024 2032  

Zużycie energii elektrycznej na terenie Gminy  
11893  12130  12368  

Zmiana [%]  100,00%  102,00%  104 %  

Tabela 38 Przewidywane zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną w Gminie Tomice.   

 

Łączny wzrost zużycia energii elektrycznej do roku 2032 może wynieść ok. 4 %, w stosunku                                 

do roku bazowego. Należy pamiętać, że prognozowanie zużycia dla energii jest utrudnione ze 

względu na trudne do przewidzenia ceny energii, od których zależy popyt na nią wśród 

mieszkańców.   
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 8. Wpływ scenariuszy działań na stan zanieczyszczenia 

powietrza w Gminie  

8.1 Wpływ realizacji scenariusza optymistycznego na stan 

zanieczyszczeń powietrza  

  

Struktura zużycia nośników energii w Gminie Tomice wg scenariusza aktywnego:  

 

Ilość energii końcowej z 

danego nośnika   

2018 2024 2032 

  [GJ/rok]    

węgiel  122949 84196 26983 

gaz  41025 49640 61127 

drewno  19820 13458 7650 

pelet 1605 9505 21345 

energia elektryczna  28169 22537 17491 

kolektory słoneczne  1605 3210 4565 

pompy ciepła  0 4560 10135 

Suma:  215173 187106 149296 

Tabela 39 Struktura zużycia paliw wg scenariusza optymistycznego w [GJ/rok].  

 

  



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

75  

 
Rysunek 12 Struktura zużycia paliw na potrzeby grzewcze wg scenariusza optymistycznego w [GJ/rok]. 

 

  

Realizacja tego scenariusza będzie równoznaczna ze stopniowym odchodzeniem od 

wykorzystania paliw stałych, wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wzrostu 

wykorzystania paliw gazowych. Oprócz założeń dotyczących zużycia energii i struktury udziału 

poszczególnych nośników przyjęto  w scenariuszu optymistycznym realizacje założeń Uchwały 

antysmogowej dla Małopolski, czyli:  

• Do końca 2022 r. – wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm 

emisyjnych.  

• Do końca 2026 r. – wymiana kotłów, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne   

(klasa 3 lub 4).  

• Istniejące kotły klasy 5 mogą być eksploatowane bezterminowo.  

Wymagania dot. jakości paliw:  

• Od 1 lipca 2017 r. zakaz stosowania mułów i flotów węglowych.  

• Zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20% (suszenie przynajmniej 2 sezony).  
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Emisja zanieczyszczeń w ujęciu globalnym w Gminie Tomice wg scenariusza 

aktywnego:  

 
 

Rok  Emisja łącznie [Mg/rok]  

   PM 10  PM 2,5  CO2  BaP  SO2  NOx  CO  

2018   37,97       34,80     13815,25       0,04       110,91       23,19       251,48     

2024   29,99       27,74     10663,44       0,03         76,05       17,62       173,86     

2032    20,02       19,08       5941,50       0,01         24,63         9,64         59,94     

 Tabela 40 Emisja zanieczyszczeń w ujęciu globalnym w Gminie Tomice wg scenariusza optymistycznego w 

[Mg/rok].  

 

 

 

8.2  Wpływ realizacji scenariusza pasywnego na stan   

zanieczyszczeń powietrza 

 

Struktura zużycia nośników energii w Gminie Tomice wg scenariusza pasywnego:  

 

Ilość energii końcowej z 

danego nośnika   

2018 2024 2032 

  [GJ/rok]    

węgiel  122949 124036 118129 

gaz  41025 45128 49230 

drewno  19820 19010 18030 

pelet 1605 1810 2156 

energia elektryczna  28169 27097 27626 

kolektory słoneczne  1605 1605 1605 

pompy ciepła  0 0 0 

Suma:  215173 218685 216776 

Tabela 41 Struktura zużycia paliw na potrzeby grzewcze wg scenariusza pasywnego w [GJ/rok].  
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Rysunek 13 Struktura zużycia paliw na potrzeby grzewcze wg scenariusza zaniechania w [GJ/rok]. 

 

Realizacja tego scenariusza będzie równoznaczna ze wzrostem wykorzystania paliw stałych, 

utrzymaniem na niskim poziomie stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz brakiem 

działań w kierunku ogólnie pojętego rozwoju energetycznego.  

  

  

Emisja zanieczyszczeń w ujęciu globalnym w Gminie Tomice  

 

Rok  Emisja łącznie [Mg/rok]  

   PM 10  PM 2,5  CO2  BaP  SO2  NOx  CO  

2018 37,97 34,8 13815,25 0,04 110,91 23,19 251,48 

2024    37,92        34,74      14146,18        0,04        111,88        23,52        253,59     

2032    36,29        33,26      13821,43        0,03        106,56        22,74        241,62     

Tabela 42 Emisja zanieczyszczeń w ujęciu globalnym w Gminie wg scenariusza zaniechania w [Mg/rok].  

  

 

Realizacja tego scenariusza przyczyni się do pogorszenia jakości powietrza w gminie. Powyższe 

wyniki pokazują, jak duży wpływ na wielkość emisji w gminie ma realizacja ekologicznych działań 

lub ich brak. Realizacja scenariusza aktywnego wpłynie pozytywnie na jakość powietrza w gminie 

natomiast scenariusz pasywny wpłynie najprawdopodobniej na pogorszenie stanu powietrza i może 

zmienić klasyfikację tej strefy ze względu na jakość powietrza.  
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9. Podsumowanie 

Zapotrzebowanie na ciepło w Gminie Tomice pokrywane jest przez kotłownie indywidualne 

wykorzystujące głównie paliwa stałe czyli przede wszystkim paliwa węglowe i biomasę oraz gaz 

sieciowy. Całkowite zapotrzebowanie na ciepło wynosi 187 TJ/rok i zgodnie z prognozami 

uwzględniającymi scenariusz aktywny i pasywny rozwoju do roku 2032 odpowiednio będzie 

osiągnie poziom 132 TJ/rok lub 189 TJ/tok . Zmiany zapotrzebowania na ciepło wynikają przede 

wszystkim z tempa budowy nowych mieszkań, z rozwoju nowoczesnego budownictwa 

mieszkaniowego, budowy lokalnych kotłowni oraz działań energooszczędnych takich jak wymiany 

kotłów czy termomodernizacje budynków. 

Sieć elektroenergetyczna eksploatowana jest przez spółkę Tauron Dystrybucja S.A. Oddział  

w Bielsku-Białej. Jest to napowietrzna sieć średniego i niskiego napięcia. W najbliższych latach 

przewiduje się przyłączenie nowych obiektów do sieci na podstawie zawartych umów  

o przyłączenie. Całkowite roczne zużycie energii elektrycznej wynosi 11 893 MWh/rok i dla 

poszczególnych wariantów rozwoju (aktywny,pasywny), zgodnie z szacunkami do roku 2032 będzie 

wzratał. Największy udział w zużyciu energii elektrycznej mają i gospodarstwa domowe 

(oświetlenie, sprzęt gospodarstwa domowego) oraz oświetlenie budynków publicznych i ulic. 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewnictwa jest marginalne. Dla potrzeb sporządzenia 

oszacowania zmian zapotrzebowania na energię elektryczną założono, iż zależy ono przede 

wszystkim od tempa przyrostu nowych odbiorców oraz zmian tempa wzrostu rozwoju 

gospodarczego, zgodnie z założeniami Polityki energetycznej Polski do 2032 roku. 

Teren gminy leży w obszarze działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Całkowite roczne 

zużycie gazu wynosi ok. 1200 tys.m3 /rok i zgodnie z szacunkami do roku 2032 przyrost 

zapotrzebowania na paliwa gazowe wzrośnie kolejno o ok: 1861 tys.m3/rok.  

Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy 

Tomice opisuje: 

- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe; 

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

-możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,  

z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, 

energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania 

ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych; możliwości stosowania środków poprawy 

efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 

energetycznej; oraz zakres współpracy z innymi gminami. 

Po analizie zebranych danych jednoznacznie stwierdzono, iż plany przedsiębiorstw energetycznych 

zapewniają realizację założeń, o których mowa w art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017r., poz. 220). Dokument przedkłada się Radzie Gminy Tomice 
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do uchwalenia jako Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe 

dla Gminy Tomice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


