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I. INFORMACJE OGÓLNE  

I.1. PODSTAWY OPRACOWANIA ORAZ WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

  

Przedmiotem niniejszego opracowania są „Założenia do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sosnówka na lata 2013-2027”. 

W jego ramach zidentyfikowano istniejącą politykę energetyczną gminy Sosnówka 

w zakresie energii elektrycznej, cieplnej i gazowej oraz wskazano  potencjalne sposoby 

pozyskiwania alternatywnych źródeł energii.  

Przedmiotowy założenia zostały sporządzone w oparciu o: 

1) Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, 

2) Politykę energetyczną Polski do 2030 roku, 

3) dokumenty gminy Sosnówka, takie jak: 

a) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sosnówka, 

b) Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Sosnówka na lata 2007-2015, 

c)   Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Sosnówka na lata 2004-2014, 

d) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sosnówka oraz jego 

zmiany, 

e) Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Sosnówka, 

4) dane GUS, 

5) dane operatora zaopatrzenia w  energię elektryczną, 

6) obecnie obowiązujące akty prawne w zakresie zagadnień objętych niniejszym 

dokumentem, 

7) dokumenty strategiczne na poziomie UE, krajowym i wojewódzkim. 
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I.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie podstaw do wypracowania 

kierunków polityki energetycznej na terenie gminy Sosnówka na lata 2013-2027  przez 

wskazanie możliwości: 

 racjonalizacji użytkowania energii (oszczędność energii), 

 zagospodarowania lokalnych zasobów energii odnawialnej, 

 zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, 

 wyboru strategii zaopatrzenia w energię mieszkańców i podmiotów gospodarczych. 

Niniejszy dokument  stanowi diagnozę obecnych potrzeb energetycznych i sposób 

ich zaspokajania na terenie gminy, zawiera określenie potrzeb energetycznych do 

2027r. z uwzględnieniem planowanego rozwoju gminy. 

Zakres „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Gminy Sosnówka na lata 2013-2027” wynika bezpośrednio z ustawy 

Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku, według której planowanie 

i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należą do 

zadań własnych gminy. Kreowanie przez władze lokalne polityki energetycznej 

w regionie jest istotnym czynnikiem bezpieczeństwa energetycznego. Sprawny, 

zrównoważony system energetyczny oparty m. in. na paliwach przyjaznych środowisku 

naturalnemu jest ważnym czynnikiem wpływającym na lokalny rozwój gospodarczy.  

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone dla obszaru całej gminy i jest zgodne 

z założeniami polityki energetycznej Państwa, Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Sosnówka oraz jego zmianami, Projektem Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sosnówka, a tym 

samym spełnia wymogi ochrony środowiska.  
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I.3. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA  

 
  Podstawą prawną opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sosnówka na lata 2013-2027” jest  

Ustawa  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, 

z  późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 

r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.).  

 

 Art. 7 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, że do zadań własnych gminy 

należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.  Wśród zadań własnych gminy 

ustawa wymienia sprawy związane z „wodociągami i zaopatrzeniem w wodę, 

kanalizacją, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych, utrzymaniem czystości 

i porządku oraz urządzeniami sanitarnymi, wysypiskami i unieszkodliwianiem odpadów 

komunalnych, zaopatrzeniem w energię elektryczną i cieplną oraz gaz”. 

W świetle ustawy Prawo energetyczne można wyróżnić cztery główne funkcje 

gminy: 

  konsumenta energii - zarządzanie publicznym systemem oświetlania ulic, 

ogrzewanie i oświetlenie budynków użyteczności publicznej, itp., 

 producenta energii i dystrybutora - produkcja i dystrybucja energii mieszkańcom 

i różnym podmiotom ekonomicznym, 

  planisty -   wybór strategii i planowania przestrzennego z uwzględnieniem zużycia 

energii przez wszystkie podmioty, w szczególności ich potrzeb bytowych, 

 promotora postępu  - promowanie zwiększonej efektywności energetycznej 

i ekonomicznej inwestycji gminnych i zachęcanie użytkowników do działań 

racjonalizujących i promujących zużycie energii. 

 

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 Prawa energetycznego do zadań własnych gminy w zakresie 

zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy: 

„1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe    

      na obszarze gminy, 

2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy, 

3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie  
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     gminy, 

4) planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii  

     i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy”. 

 

Art. 19 ust. 1 Prawa energetycznego nakład na wójtów, burmistrzów, prezydentów 

miasta obowiązek opracowania założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla danej jednostki samorządu lokalnego. Zgodnie z ust. 2 

„projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat 

i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata”. Natomiast ust. 3 zawiera zakres projektu założeń, 

zgodnie z którym powinien on obejmować: 

„1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe, 

2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych, 

3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 

z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach 

energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz 

zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, 

3a) możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, 

4) zakres współpracy z innymi gminami”.   

  

 Niniejszy dokument stanowi realizację powyższych wymogów i został opracowany 

dla okresu obejmującego 15 lat (od 2013 r. do 2027 r.). Struktura dokumentu została 

opracowana wg zakresu określonego w ustawie Prawo energetyczne. 
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I.4. POLITYKA ENERGETYCZNA PAŃSTWA I REGIONU  

 

Ustawa Prawo energetyczne wymaga, aby założenia do planu były zgodne 

z przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku celami „Polityki 

energetycznej Polski do 2030 r.” Dokument ten zwiera strategię państwa, która 

przedstawia rozwiązania wychodzące naprzeciw najważniejszym wyzwaniom polskiej 

energetyki, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak również do 2030 r.  

Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:  

 poprawa efektywności energetycznej, 

 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,  

 dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 

energetyki jądrowej,  

 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,  

 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,  

 ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko,  

 działania wspomagające system wdrażania polityki energetycznej.  

Wyżej wymieniony dokument wiele uwagi poświęca kwestii wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii.  Zwiększenie wykorzystywania OZE ma bezpośredni 

wpływ na uniezależnienie się od dostaw energii z importu, zwiększenie stopnia 

dywersyfikacji źródeł dostaw energii oraz stworzenie warunków do rozwoju energetyki 

rozproszonej, wykorzystującej lokalnie dostępne surowce. Energetyka odnawialna to 

zwykle niewielkie jednostki wytwórcze zlokalizowane blisko odbiorcy, co pozwala 

na podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie strat 

przesyłowych. Rozwój energetyki odnawialnej przyczynia się również do rozwoju 

słabiej rozwiniętych regionów, bogatych w zasoby energii odnawialnej.   

Główne cele polityki energetycznej Polski związane z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii obejmują: 

 wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej  

     do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach    

     następnych,  
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 osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych 

oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji,  

 ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy 

oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym 

biopaliw tak, aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną 

i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną, 

 wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących, 

stanowiących własność Skarbu Państwa, 

 zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych 

warunków do rozwoju energetyki rozproszonej, opartej na lokalnie dostępnych 

surowcach. 

 

Kolejnym dokumentem stanowiącym podstawę opracowania planu założeń jest 

uchwalona dnia 15 kwietnia 2011 r. Ustawa o efektywności energetycznej (Dz. U. 

z 2011 r., Nr 94, poz. 551). Wskazuje ona obowiązki jednostek samorządu terytorialnego 

w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Ustawa wyznacza krajowy cel 

w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, który zakłada uzyskanie do 2016 r. 

oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia 

tej energii w ciągu roku.  

Ustawa nakład na jednostki samorządu terytorialnego  obowiązek stosowania co 

najmniej dwóch z wymienionych w niej środków poprawy efektywności energetycznej. 

Wśród tych środków wymienia się: 

 umowę, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego 

poprawie efektywności energetycznej, 

 nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim 

zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, 

 wymianę eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, 

instalację lub pojazd charakteryzujące się niskim zużyciem energii oraz niskimi 

kosztami eksploatacji, albo ich modernizację, 

 nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo 

przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia 
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termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r., Nr 

157, poz. 1241 oraz z 2010 r., Nr 76, poz. 493), 

 sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 

243, poz. 1623 oraz z 2011 r., Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni 

użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem 

lub zarządcą. 

Ponadto Ustawa wprowadza system tzw. białych certyfikatów, czyli świadectw 

efektywności energetycznej, opierających się na istniejących systemach wsparcia 

kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii (tzw. czerwonych i zielonych 

certyfikatów). Na firmy sprzedające energię elektryczną, gaz ziemny lub ciepło 

odbiorcom końcowym zostanie nałożony obowiązek pozyskania określonej liczby 

certyfikatów. Świadectwa mogą otrzymać m.in. przedsiębiorstwa, które zmniejszyły 

zużycie energii dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie. Organem wydającym 

i umarzającym świadectwa efektywności energetycznej będzie Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

 

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) stanowi 

realizację zapisu art. 14 ust. 2 Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 5 kwietnia 2006r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania 

energii i usług energetycznych, a zaproponowane w nim środki i działania posłużą 

oszczędności energii o zakładane 9% w stosunku do średniego zużycia energii finalnej 

z lat 2001-2005 - cel indykatywny. Dokument określa cel indykatywny w zakresie 

oszczędności energii na rok 2016, który ma być osiągnięty w ciągu dziewięciu lat 

począwszy od 2008 roku, zgodnie z art. 4 w/w dyrektywy.  

Ponadto Polska zobowiązana jest do wypełniania polityk energetycznych Unii 

Europejskiej w zakresie odnawialnych źródeł energii. Jednym z dokumentów 

aktualizujących m.in. kwestię obowiązkowych celów i środków krajowych w zakresie 

stosowania energii z OZE do roku 2020 jest Dyrektywa 2009/28/WE  z dnia 23 kwietnia 

2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, 
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zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. 

Dyrektywa reguluje obowiązkowe krajowe cele ogólne i środki w zakresie stosowania 

energii ze źródeł odnawialnych. Każde państwo członkowskie powinno doprowadzić do 

tego, aby udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym jego zużyciu energii brutto 

w 2020 roku odpowiadał, co najmniej krajowemu celowi ogólnemu dla udziału energii 

ze źródeł odnawialnych w tym roku. Dla Polski udział ten określony został jako 15%. 

Obowiązkowe krajowe cele ogólne są zgodne z celem zakładającym 20%-owy udział 

energii wyprodukowanej z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w UE w 2020 roku. 

Zgodnie z założeniami pakietu klimatyczno-energetycznego „3x20”  trzy cele Unii 

Europejskiej to:  

 ograniczenie do 2020 roku emisji CO2 o co najmniej 20% w stosunku do 1990 roku,  

 osiągnięcie 20% oszczędności energii pierwotnej w 2020 r. w stosunku do poziomów 

przewidywanych na 2020 r.,  

 osiągnięcie do 2020 roku przez kraje UE średniego 20% udziału OZE  

w konsumpcji energii brutto.  

 

Ponadto w „Krajowym Planie Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” 

(KPD OZE) przedstawiono krajowy cel na 2020 rok oraz przewidywany kurs dotyczący 

wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych:   

• produkcja łączna energii z OZE w roku 2020 – 15,5%,  

• produkcja ciepła z OZE – 17,05%,  

• produkcja energii elektrycznej z OZE – 19,13%,  

• produkcja zielonej energii w transporcie – 10,14%.  

 

„Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006–2020” wśród  celów 

nadrzędnych wskazuje na konieczność osiągnięcia trwałego i zrównoważonego rozwoju 

społeczno - gospodarczego Lubelszczyzny poprzez zwiększenie konkurencyjności 

województwa oraz optymalne wykorzystanie jego wewnętrznych potencjałów 

rozwojowych, m. in. poprzez poprawę konkurencyjności sektora energetycznego oraz 

jego rozwój w kierunku lepszego zabezpieczenia potrzeb energetycznych regionu. 

Poprawa efektywności zaopatrzenia i zabezpieczenia potrzeb energetycznych regionu 

uznana została za cel wiodący regionalnej polityki energetycznej. Uznano, że poprawa 
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zaopatrzenia energetycznego regionu powinna odbywać się między innymi poprzez 

wykorzystanie odnawialnych surowców energetycznych, w tym wody, wiatru 

i surowców organicznych oraz budowę i modernizację rozdzielczej sieci 

elektroenergetycznej, szczególnie na terenach wiejskich. 

 

W „Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego” przyjęto, 

że realizacja polityki zagospodarowania obszaru województwa lubelskiego w zakresie 

elektroenergetyki powinna zapewnić pełne zaspokojenie zapotrzebowania ludności 

i gospodarki regionu na energię elektryczną. Jednocześnie zakładany model systemu 

energetycznego powinien zapewniać ciągłość dostaw energii elektrycznej do odbiorców, 

bez przerw w sytuacjach awaryjnych. Warunkiem osiągnięcia stanu pożądanego jest 

realizacja zadań służących zarówno utrzymaniu i modernizacji infrastruktury istniejącej, 

jak i budowa nowych urządzeń i obiektów. 

 

 „Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii  dla Województwa 

Lubelskiego” wskazuje, iż dla rozwoju gospodarczego ważną rolę odgrywa energia, 

a odnawialne źródła energii najczęściej mają charakter zasobów lokalnych i jako takie 

powinny wywierać duży wpływ na rozwój gmin, politykę energetyczną i plany rozwoju. 

Wskazuje on również, że opracowanie założeń zaopatrzenia gminy w energię 

elektryczną oraz paliwa z uwzględnieniem zwiększonego udziału odnawialnych źródeł 

energii może stanowić „siłę napędową” dla rozwoju tej energetyki, a w rezultacie 

stanowić czynnik pobudzający rozwój regionalny. 
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II. CHARAKTERYSTYKA GMINY SOSNÓWKA 

II.1. RYS HISTORYCZNY 

 
Gmina Sosnówka istnieje od 1954 roku (wcześniej gmina Romanów).  W okresie 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów teren gminy był częścią województwa brzesko-

litewskiego ze stolicą w Brześciu. Od 1795 r. znajdował się w zaborze austriackim 

w cyrkule bialskim, a od 1804 r. w cyrkule włodawskim. W 1809 r. teren gminy został 

przyłączony do Księstwa Warszawskiego i znalazł się w granicach departamentu 

siedleckiego i powiatu włodawskiego. W latach 1816 - 1844 teren dzisiejszej gminy 

Sosnówka należał do powiatu włodawskiego, który był częścią obwodu radzyńskiego 

województwa podlaskiego (do 1837), a następnie guberni podlaskiej (1837-1844). 

W latach 1844-1866 teren gminy był częścią Okręgu Włodawskiego w Powiecie 

Radzyńskim w guberni lubelskiej. W latach 1867-1913 teren gminy znajdował się 

w powiecie włodawskim w guberni siedleckiej, a w latach 1913-1915 w powiecie 

włodawskim w guberni chełmskiej. W latach 1918-1939 był częścią powiatu 

włodawskiego w województwie lubelskim. Od 1944 do 1975 roku należał do powiatu 

włodawskiego województwa lubelskiego, a po likwidacji powiatów w latach 1975-1999 

do województwa bialskopodlaskiego. Od 1999 r. gmina administracyjnie należy do 

powiatu bialskiego oraz województwa lubelskiego. 

Atrakcję turystyczną gminy Sosnówka stanowi zespół pałacowo-parkowy 

w Romanowie, rozsławiony przez pisarza Józefa Ignacego Kraszewskiego. Wieś 

została założona w 1540 roku przez Romana Sanguszkę, wojewodę bracławskiego 

i litewskiego hetmana polnego. W początkach XVIII w. dobra romanowskie stały się 

własnością Leszczyńskich, a następnie Sapiehów. W roku 1801 zakupili je Błażej i Anna 

Malscy, dziadkowie J. I. Kraszewskiego. Własnością rodziny Kraszewskich pozostawały 

one do 1939 roku. Na początku XIX wieku Błażej Malski zbudował tu klasycystyczny 

pałac. Młodszy brat autora "Starej baśni" Kajetan Kraszewski założył w pałacu 

obserwatorium astronomiczne, zgromadził bogaty księgozbiór i kolekcję portretów 

osobistości historycznych. Pałac płonął trzykrotnie w latach 1858, 1914 i 1943. Po 

wojnie został gruntownie odbudowany z przeznaczeniem na muzeum 

J. I. Kraszewskiego. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Roman%C3%B3w_%28wojew%C3%B3dztwo_lubelskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_brzeskolitewskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_brzeskolitewskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brze%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zab%C3%B3r_austriacki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyrku%C5%82_bialski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyrku%C5%82_w%C5%82odawski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_Warszawskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Departament_siedlecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Departament_siedlecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_w%C5%82odawski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gubernia_podlaska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gubernia_lubelska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gubernia_siedlecka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gubernia_che%C5%82mska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubelskie_%28II_Rzeczpospolita%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubelskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_bialskopodlaskie
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Godne uwagi są również zabytki sakralne tj.: Kościół p.w. NNMP w Motwicy 

(pierwotnie świątynia unicka), Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Żeszczynce oraz 

Kościół Św. Michała w Rozwadówce.  

 

II.2. POŁOŻENIE I WARUNKI NATURALNE  

 

Gmina Sosnówka leży w południowo-wschodniej części powiatu bialskiego 

stanowiącej fragment Polesia Lubelskiego. Położona jest w obrębie makroregionu 

Polesie Podlaskie i mezoregionu Równina Kodeńska. W latach 1975-1998 gmina 

wchodziła w skład województwa bialskopodlaskiego, a od 1999 roku województwa 

lubelskiego. Znajduje się na południowy - wschód od miasta powiatowego – Biała 

Podlaska. Graniczy z następującymi gminami: 

• Wisznice, Łomazy, Tuczna – leżącymi w powiecie bialskim, 

• Hanna, Wyryki – leżącymi w powiecie włodawskim, 

• Podedwórze - leżącą w powiecie parczewskim.  

 

Mapa 1 Położenie gminy Sosnówka na tle województwa lubelskiego 

 
Źródło:  http://pl.wikipedia.org 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski_1975-1998
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_bialskopodlaskie
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Gmina znajduje się na zbiegu ważnych szlaków komunikacyjnych, w bliskim 

sąsiedztwie przejścia granicznego z Białorusią. Przez teren gminy przebiega droga 

krajowa nr 817, w kierunku przejścia granicznego w Sławatyczach. 

 

 

Mapa 2 Gmina Sosnówka na tle powiatu bialskiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Zasoby własne Urzędu Gminy w Sosnówce 

 

 

W skład administracyjny gminy Sosnówka wchodzi 13 sołectw: Czeputka, Dębów, 

Lipinki, Motwica, Pogorzelec, Przechód, Romanów, Rozwadówka, Rozwadówka-

Folwark, Sapiehów, Sosnówka, Wygnanka, Żeszczynka. 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Czeputka
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%99b%C3%B3w_%28wojew%C3%B3dztwo_lubelskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lipinki_%28powiat_bialski%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Motwica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pogorzelec_%28wojew%C3%B3dztwo_lubelskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przech%C3%B3d_%28wojew%C3%B3dztwo_lubelskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Roman%C3%B3w_%28gmina_Sosn%C3%B3wka%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozwad%C3%B3wka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozwad%C3%B3wka-Folwark
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozwad%C3%B3wka-Folwark
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sapieh%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sosn%C3%B3wka_%28powiat_bialski%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wygnanka_%28powiat_bialski%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBeszczynka
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Mapa 3 Mapa gminy Sosnówka 

 
Źródło: Zasoby własne Urzędu Gminy w Sosnówce 

 
 

Powierzchnia gminy  wynosi  14 843 ha. Jest to gmina wybitnie rolnicza, której 69% 

powierzchni stanowią użytki rolne. Charakteryzuje się dogodnymi warunkami dla 

rozwoju rolnictwa. Łąki i pastwiska stanowią ponad 4% powierzchni gminy. Lasy zaś 

zajmują około 27% powierzchni.  Najczęściej występującymi gatunkami drzew są: sosna 

zwyczajna, świerk, dąb, osika i brzoza.  

Gmina charakteryzuje się mało zróżnicowanym ukształtowaniem terenu. Wysokości 

bezwzględne wahają się w granicach 153 - 165 m n.p.m. Najwyżej położone tereny 

znajdują się w miejscowości Pogorzelec (ok. 165,0 m n.p.m.) oraz w okolicach Motwicy 

(ok. 161,0 m n.p.m.) i Wygnanki (ok. 159,0 m n.p.m.). Natomiast najniżej usytuowane są 

tereny znajdujące się w okolicach miejscowości Rozwadówka (ok. 153,0 m n.p.m.).    
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W budowie geologicznej najważniejszą rolę odgrywają utwory plejstoceńskie, 

w postaci glin zwałowych reprezentowanych przeważnie przez piaski gliniaste i gliny 

piaszczyste. Obszar gminy leży w obrębie wzgórz czołowomorenowych z wychodniami 

osadów fluwiglacjalnych. Miejscami gliny zwałowe mają miąższość kilkunastu metrów. 

Wśród pozostałych utworów pochodzenia polodowcowego występują piaski, gliny, 

żwiry. Na terenach niżej położonych i podmokłych zalegają iły, muły i torfy, a wzdłuż 

cieków wodnych utwory holoceńskie reprezentowane przez namuły i piaski rzeczne. 

Na terenie gminy wytworzyły się gleby głównie na podłożu polodowcowym. Są to 

gleby bielicowe i brunatne. Kompleksy gleb o wyższej wartości bonitacyjnej występują 

w południowo-zachodniej części gminy, w okolicach miejscowości: Rozwadówka, 

Motwica i Sosnówka. Tereny o najsłabszych glebach położone są w okolicach 

miejscowości: Lipinki, Przechód i Sapiehów. 

Gmina charakteryzuje się brakiem znaczących złóż surowców mineralnych. 

W miejscowości Motwica znajdują się wyrobiska żwiru i piasku, które są eksploatowane 

na potrzeby lokalnej społeczności. Naturalne zasoby stanowią także złoża torfu 

występujące przy rzekach. 

Przepływające przez teren gminy Sosnówka rzeki nie mają wykształconych dolin. 

Na terenie gminy występuje dość uboga sieć wód powierzchniowych. Składają się na nią 

rzeki: Rozwadówka, Romanówka, Grabarka i system rowów melioracyjnych. 

Rozwadówka i Grabarka są dopływami Zielawy i są włączone do systemu Kanału Wieprz 

- Krzna, zaś Romanówka wpada do Hanny, która jest dopływem Bugu. 

Walory krajobrazowe oraz wartości kulturowe i historyczne związane,  m. in. 

z zabytkowym dworem rodziny Kraszewskich w Romanowie,  predysponują gminę do 

rozwoju usług związanych z turystyką.  

Silną stroną regionu są czyste ekologicznie gleby sprzyjające produkcji rolniczej 

oraz duży potencjał rozwoju turystyki i agroturystyki. 
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II.3. STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO – JAKOŚĆ POWIETRZA  

 

 Stan czystości powietrza zależy zarówno od szeregu czynników wynikających 

z działalności człowieka, takich jak zaludnienie, uprzemysłowienie, transport, produkcja 

rolna oraz warunków terenowych i meteorologicznych. O wystąpieniu zanieczyszczeń 

powietrza decyduje ich emisja do atmosfery, natomiast o poziomie w znacznym stopniu 

występujące warunki meteorologiczne. Za zanieczyszczenia powietrza uważa się 

obecność w atmosferze substancji stałych, ciekłych i gazowych, obcych naturalnemu 

jego składowi, lub substancji naturalnych występujących w ilościach nadmiernych, 

zagrażających zdrowiu człowieka, szkodliwych dla roślin i zwierząt i niekorzystnie 

oddziałujących na klimat oraz sposób wykorzystania określonych elementów 

środowiska. W skali globalnej sektor energetyczny, głównie energetyka zawodowa oraz 

ciepłownictwo w gospodarce komunalnej i przemyśle, stanowią najistotniejsze źródło 

oddziaływania na środowisko naturalne. 

 Na terenie województwa lubelskiego źródła zanieczyszczenia powietrza związane 

są z działalnością człowieka (emisja antropogeniczna) i obejmują:  

 emisję punktową pochodzącą ze zorganizowanych źródeł w wyniku energetycznego 

spalania paliw i przemysłowych procesów technologicznych,  

 emisję liniową – komunikacyjną pochodzącą głównie z transportu samochodowego, 

kolejowego,  

 emisję powierzchniową, w skład której wchodzą zanieczyszczenia komunalne 

z palenisk domowych, gromadzenie i utylizacja ścieków i odpadów.  

 

 Emisja punktowa jest to emisja energetyczna i technologiczna, wynikająca 

z powszechności stosowania paliw stałych (węgiel, koks) w przedsiębiorstwach oraz 

emisja przemysłowa z terenów gmin sąsiednich. W ogólnej ocenie jakości powietrza 

punktowa emisja technologiczna ze źródeł zlokalizowanych na terenie gminy i w jej 

pobliżu ma marginalny wpływ na stan powietrza jej obszaru. Na terenie gminy 

Sosnówka nie ma dużych emitorów zanieczyszczeń do powietrza, brak jest zakładów 

o profilu produkcji szczególnie szkodliwym dla środowiska. Najbliższe punktowe źródła 

zanieczyszczenia powietrza zlokalizowane są w Białej Podlaskiej, Chełmie, Puławach 

i Lublinie. Wpływ na jakość powietrza w gminie Sosnówka mają zanieczyszczenia 
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pochodzące z lokalnych kotłowni obiektów użyteczności publicznej oraz w mniejszym 

stopniu zanieczyszczenia napływające wraz z masami powietrza. 

 Istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest komunikacja samochodowa 

(emisja komunikacyjna). W wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do 

atmosfery przedostają się zanieczyszczenia gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, 

dwutlenek węgla i węglowodory (szczególnie benzen) oraz pyły zawierające m.in. 

związki kadmu, niklu i miedzi. Emisja liniowa charakteryzuje sie koncentracją wzdłuż 

szlaków komunikacyjnych i nierównomiernością występowania w ciągu doby. 

Substancje emitowane z silników pojazdów mają wpływ na jakość powietrza szczególnie 

w najbliższym otoczeniu dróg. Na terenie gminy Sosnówka emisja komunikacyjna 

nasilona jest wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych, w tym drogi krajowej nr 63 

Radzyń Podlaski - Sławatycze. 

 Emisja niska zanieczyszczeń powietrza pochodzi z lokalnych kotłowni węglowych 

i domowych instalacji grzewczych (często o niskiej sprawności), opalanych węglem 

gorszej jakości. Wielkość tej emisji jest trudna do oszacowania - wynosi od kilku procent 

na terenach o rozwiniętej sieci ciepłowniczej do kilkudziesięciu procent na obszarach, 

których nie obejmują centralne systemy ciepłownicze (głównie tereny wiejskie). Wyniki 

badań monitoringowych wskazują, że emisja niska z palenisk domowych w mniejszych 

ośrodkach miejskich oraz wiejskich ma bardzo duży udział w ogólnej emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, widoczny głównie na obszarach charakteryzujących się 

zwartą, gęstą zabudową. Indywidualne gospodarstwa domowe nie posiadają urządzeń 

ochrony powietrza, dokładna wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania. 

Niska emisja zanieczyszczeń znajduje odzwierciedlenie we wzrostach stężeń dwutlenku 

siarki i pyłu zawieszonego w sezonie grzewczym. Z badań prowadzonych przez 

Państwową Inspekcję Sanitarną oraz WIOŚ w Lublinie wynika, że sezonowe różnice 

poziomu stężeń SO2 i pyłu mogą być nawet kilkukrotne.  

 Do głównych grup zanieczyszczeń powietrza należą: 

 zanieczyszczenia substancjami gazowymi pochodzenia nieorganicznego 

i organicznego, np.: tlenki węgla (CO i CO2), siarki (SOx) i azotu (NOx), amoniak 

(NH3), fluor, węglowodory (łańcuchowe i aromatyczne), fenole, 

 zanieczyszczenia substancjami pyłowymi np.: popiół lotny, sadza, związki ołowiu, 

miedzi, chromu, kadmu i innych metali ciężkich. 
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 Przeprowadzone badania i analizy oceny jakości powietrza w województwie 

lubelskim plasują je na 11 miejscu w kraju pod względem emisji pyłów i 12 miejscu pod 

względem emisji gazów z zakładów szczególnie uciążliwych. Najbardziej 

uprzemysłowione tereny zlokalizowane są w środkowym pasie województwa 

i w największych ośrodkach miejskich. 

Z analizy danych dotyczących wielkości emisji z terenu województwa lubelskiego 

w okresie 2006-2010 wynika, że wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów 

szczególnie uciążliwych dla środowiska obniża się. W przypadku emisji zanieczyszczeń 

gazowych całkowita emisja zanieczyszczeń nieznacznie wzrosła na przestrzeni 5 lat, 

niewielkie obniżki emisji zaobserwowano w latach 2007-2008. Wielkości emisji 

dwutlenku siarki oraz tlenków azotu systematycznie zmniejszają się od 2007 r. 

W "Prognozie oddziaływania na środowisko Projektu programu ochrony środowiska 

województwa lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019" zaznaczono, że 

stężenia dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz innych zanieczyszczeń gazowych 

określane na podstawie pomiarów monitoringowych były niższe od wartości 

dopuszczalnych.  

 Stężenia pyłu PM10 w powietrzu są wyższe niż wartości dopuszczalne, pomimo 

stopniowego zmniejszania się wielkości emisji tego zanieczyszczenia z zakładów 

szczególnie uciążliwych dla środowiska, co oznacza że emisja zanieczyszczeń pyłowych 

z tego źródła nie ma znaczącego wpływu na jakość powietrza atmosferycznego na 

terenie województwa.  

 Ze względu na występowanie przekroczeń docelowego poziomu pyłu zawieszonego 

PM10 na niektórych terenach województwa lubelskiego (miasto Lublin, miasto Chełm, 

miasto Biała Podlaska oraz miasto Zamość) zostały opracowane programy ochrony 

powietrza (POP). Celem dla terenu strefy lubelskiej (zaliczanego do klasy B ze względu 

na poziom pyłu PM2,5) jest zmniejszenie emisji tego zanieczyszczenia do poziomu 

nieprzekraczającego wartości dopuszczalnej do 2015 roku.  

 Na terenie województwa lubelskiego zlokalizowanych jest 96 punktowych źródeł 

o szczególnie znaczącej emisji zanieczyszczeń powietrza dla bilansu wojewódzkiego. 

Spośród największych zakładów, 9 podmiotów emituje rocznie co najmniej 500 Mg 

pyłów i gazów (bez CO2) (dane GUS za 2009 rok).  W 2010 roku zakłady zaliczane do 

szczególnie uciążliwych, położone na terenie województwa lubelskiego wyemitowały do 
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powietrza 2,78 tys. Mg zanieczyszczeń pyłowych (w tym 1,93 tys. Mg ze spalania paliw) 

i 5 196,1 tys. Mg zanieczyszczeń gazowych (łącznie z CO2).  

 Z procesów spalania paliw (energetyka zawodowa, ciepłownictwo w gospodarce 

komunalnej i przemyśle) pochodzi ok. 69% emisji pyłów, na drugim miejscu pod 

względem emisji pyłów znajduje się przemysł nawozów sztucznych odpowiedzialny za 

ok. 20% ogólnej emisji pyłów (analiza dla roku 2010).  

 Poniższa tabela prezentuje źródła największych ilości zanieczyszczeń pyłowych na 

terenie województwa lubelskiego z zaznaczeniem ich odległości od gminy Sosnówka. 

Głównym emitentem zarówno pyłów jak i gazów są Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 

oddalone od gminy o 120 km. 

 

Tabela 1 Główne źródła emisji pyłów i gazów na terenie województwa lubelskiego 

Lp. 

Emisja pyłów 
Odległość 
od gminy 
Sosnówka 

Emisja gazów 
Odległość 
od gminy 
Sosnówka Źródło emisji 

Udział 
w 

emisji 
Źródło emisji 

Udział 
w 

emisji 

1 

Zakłady 
Azotowe 

„Puławy” S.A. 
w Puławach 

26,45% 120 km 
Zakłady Azotowe 

„Puławy” S.A. 
w Puławach 

29,33% 120 km 

2 

„Łęczyńska 
Energetyka” 

Sp. z o.o. 
w Bogdance 

7,84% 70 km 

CEMEX Polska Sp. 
z o.o. Zakład 

Cementownia 
Chełm 

25,90% 83 km 

3 

„Megatem EC 
- Lublin” 
Sp. z o.o. 

w Lublinie 

6,54% 100 km 

PGE Górnictwo 
i Energetyka 

Konwencjonalna 
S.A. Oddział 

Elektrociepłownia 
Lublin Wrotków 

10,77% 100 km 

Źródło: Opracowanie własne 

 
 
 
 Powiat bialski należy do obszarów o stosunkowo małej emisji zanieczyszczeń 

powietrza do atmosfery, zajmując 18 miejsce pod względem emisji pyłów (0,8% emisji 

dla woj. lubelskiego) i 16 miejsce pod względem emisji gazów w woj. lubelskim (0,7% 

emisji dla woj. lubelskiego)(wg danych za 2008 r.). Na terenie powiatu znajduje się tylko 
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kilka zakładów przemysłowych o średnich wartościach emisji zanieczyszczeń do 

powietrza. Na poniższych wykresach przedstawiono emisję zanieczyszczeń pyłowych 

i gazowych z terenu powiatu bialskiego w latach 1998-2008. 

 

Wykres 1 Emisja zanieczysczeń pyłowych z terenu powiatu bialskiego w latach 1998-2008 (w Mg/rok) 

 
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bialskiego na lata 2010-2013 

z perspektywą do 2017 
 
 
 

Wykres 2  Emisja zanieczysczeń gazowych z terenu powiatu bialskiego w latach 1998-2008 (w Mg/rok) 

 
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bialskiego na lata 2010-2013 

z perspektywą do 2017 
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 W ostatnich latach widoczny jest spadek emisji zarówno pyłowej jak i gazowej na 

terenie powiatu bialskiego. Wynika to m. in. z ograniczeń produkcji oraz spadkiem jej 

energochłonności, a także spadkiem zapotrzebowania na energię cieplną uzyskiwaną 

z paliw kopalnych oraz ciągłymi działaniami redukującymi zanieczyszczenia. Powietrze 

w powiecie bialskim nie przekracza norm dopuszczalnych zanieczyszczeń. Jedynie 

w porze zimowej istnieje problem "niskiej emisji" pochodzącej z lokalnych kotłowni 

węglowych i domowych instalacji grzewczych. 

 W gminie Sosnówka, tak jak w całym powiecie bialskim, stan czystości powietrza nie 

przekracza dopuszczalnych norm. Głównymi źródłami zanieczyszczeń pozostają źródła 

lokalne - paleniska domowe, nielegalne spalanie odpadów (zanieczyszczenia: pył, 

dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla), transport samochodowy oraz ciągniki 

rolnicze (zanieczyszczenia: tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory, pył, śladowo 

związki ołowiu), w mniejszym stopniu przyczyną są zanieczyszczenia napływające wraz 

z masami powietrza z sąsiednich gmin i powiatów.  

 Dbałość o stan środowiska przyrodniczego w tym czystość powietrza został 

wyrażony w „Programie ochrony środowiska dla gminy Sosnówka", który zakłada: 

 minimalizację uciążliwości związanych z niską emisją., 

 redukcję uciążliwości związanych z emisją odorów pochodzących ze źródeł 

rolniczych. 

W celu utrzymania czystości powietrza atmosferycznego na terenie gminy 

Sosnówka należy podejmować kroki związane z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń 

poprzez: 

 ograniczanie strat ciepła wykonując termomodernizację budynków użyteczności 

publicznej oraz budynków mieszkalnych (np.: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachów, modernizację instalacji wewnętrznej c.o. 

z uwzględnieniem automatycznej regulacji), 

 modernizację kotłowni w celu zwiększenia ich sprawności oraz obniżenia 

uciążliwości ekologicznej, 

 dążenie do zamiany rodzaju stosowanego paliwa na paliwa o większej wartości 

opałowej i niższej zawartości siarki i popiołu,  

 wykorzystanie zasobów energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
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 politykę proekologiczną, promującą ekologiczne nośniki energii, korzystanie ze 

źródeł energii odnawialnej oraz eliminowanie tradycyjnych metod pozyskiwania 

ciepła. 

 

II.4. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA  

 

Według danych Urzędu Gminy (stan na dzień  31.08.2012 r.) teren gminy 

zamieszkuje 2 709 osób, w tym 1 343 kobiet i 1 366 mężczyzn. Wskaźnik średniej 

gęstości zaludnienia kształtuje się na poziomie 18 osób na 1 km2.  Stanowi to wartość 

znacznie poniżej średniej województwa lubelskiego, która wynosi 87 osób na 1 km2 

i kraju, która wynosi 122 osoby na 1 km2. Cechą charakterystyczną rozmieszczenia 

ludności w gminie jest jej koncentracja we wsi Sosnówka. Do większych miejscowości 

można zaliczyć: Motwicę, Sosnówkę i Rozwadówkę. Wsie najmniej liczne to: Czeputka, 

Dębów i Romanów. 

 

Tabela 2 Liczba ludności gminy Sosnówka w latach 2001 – 2012 

Rok Ogółem Kobiety Mężczyźni 

2001 3 136 1 570 1 566 

2002 3 097 1 560 1 537 

2003 3 044 1 520 1 524 

2004 2 992 1 498 1 494 

2005 2 941 1 480 1 461 

2006 2 897 1 462 1 435 

2007 2 870 1 433 1 437 

2008 2 842 1 435 1 407 

2009 2 819 1 428 1 391 

2010 2 798 1 405 1 393 

2011 2 733 1 356 1 377 

2012 2 709 1 343 1 366 

Źródło:  Dane Urzędu Gminy w Sosnówce 
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Jak wynika z powyższej tabeli, liczba mieszkańców zmniejsza się na przestrzeni lat. 

Na ubytek liczby ludności, obok ujemnego przyrostu naturalnego, wpływa również 

ujemne saldo migracji szczególnie młodych ludzi. Niepokojący trwały trend spadku 

liczby ludzi młodych, co w połączeniu z przechodzeniem w wiek emerytalny osób 

będących obecnie w wieku produkcyjnym będzie pogarszało i tak niekorzystny 

wskaźnik obciążenia demograficznego. 

Poniższa tabela oraz wykres prezentują udział ludności wg ekonomicznych grup 

wieku w ludności ogółem. 

 

 

Tabela 3 Struktura ludności gminy Sosnówka w latach 2001-2012 

Rok Ogółem 
Liczba mieszkańców 

w wieku 
przedprodukcyjnym 

Liczba 
mieszkańców 

w wieku 
produkcyjnym 

Liczba 
mieszkańców 

w wieku 
poprodukcyjnym 

2001 3 136 739 1623 774 

2002 3 097 699 1641 757 

2003 3 044 677 1662 705 

2004 2 992 657 1671 664 

2005 2 941 627 1680 634 

2006 2 897 608 1669 620 

2007 2 870 584 1673 613 

2008 2 842 556 1697 589 

2009 2 819 553 1684 582 

2010 2 798 532 1691 575 

2011 2 733 511 1679 543 

2012 2 709 494 1678 537 
Źródło: Dane Urzędu Gminy w Sosnówce 
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Wykres 3 Struktura wiekowa ludności 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 Powyższy wykres potwierdza, że znaczną część ludności ogółem we wszystkich 

analizowanych latach stanowi ludność w wieku produkcyjnym. W latach 2001-2012 

wykazuje ona tendencję wzrostową od 51,75% do 61,94% ogółu społeczeństwa. Udział 

ludność w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym maleje na przestrzeni lat. 

 

 

Tabela 4 Przyrost naturalny w gminie Sosnówka w latach 2002-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Sosnówce 

 

Rok 
Przyrost 

naturalny 
ogółem 

Przyrost 
naturalny 

kobiety 

Przyrost 
naturalny 
mężczyźni 

2002 -39 -10 -29 

2003 -53 -40 -13 

2004 -52 -22 -30 

2005 -51 -18 -33 

2006 -44 -18 -26 

2007 -27 -29 2 

2008 -28 2 -30 

2009 -23 -7 -16 

2010 -21 -23 2 

2011 -65 -49 -16 

2012 -24 -13 -11 
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Ujemny poziom przyrostu naturalnego jest znacznie wyższy w stosunku do poziomu 

przyrostu naturalnego w województwie lubelskim, który w 2011 roku wyniósł -0,75 

oraz do poziomu przyrostu naturalnego w Polsce kształtującego się w 2011 roku na 

poziomie 0,34. 

 

Analiza wszystkich danych demograficznych gminy wskazuje na stopniowe 

zmniejszanie się liczby ludności widoczne w ostatnich latach.  Obecny stan i struktura 

ludności wynika ze zjawisk i procesów rozwoju demograficznego takich jak: dzietność, 

umieralność, migracje wewnętrzne i zagraniczne. Rzeczywisty przebieg tych zjawisk 

oraz procesów związany jest ze strukturą ludności oraz zmiennością wyżów i niżów 

demograficznych, jak również oddziaływaniem innych czynników społeczno-

ekonomicznych, na które składają się następujące czynniki: stan zamożności, sytuacja na 

rynku pracy, stan zdrowia ludności i dostęp do opieki zdrowotnej, jak również zmian 

obyczajowych w obrębie rodziny mających wpływ na ilość urodzeń i wiek matek. 

 

Według Głównego Urzędu Statystycznego, liczba mieszkańców powiatu bialskiego 

będzie systematycznie spadać. Zmiany demograficzne będą głównie wynikiem malejącej 

liczby urodzeń. Prognoza sformułowana dla obszarów wiejskich oraz miejskich zakłada 

stały spadek zasobów ludzkich.  

Dane statystyczne GUS dotyczące prognozy liczby ludności przedstawia poniższa 

tabela. 

 
Tabela 5 Prognoza ludności na lata 2013-2027 

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Powiat bialski, w tym: 111 697 111 361 111 025 110 699 110 354 110 010 109 660 

Miasto 22 693 22 625 22 557 22 499 22 432 22 367 22 299 

Wieś 89 004 88 736 88 468 88 200 87 922 87 643 87 361 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

109 310 108 918 108 527 108 097 107 620 107 132 106 606 106 053 

22 237 22 158 22 079 21 981 21 868 21 755 21 629 21 493 

87 073 86 760 86 448 86 116 85 752 85 377 84 977 84 560 

Źródło: www.stat.gov.pl 
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Zgodnie z danymi Spisu Ludności i Mieszkań GUS z 2011 r.  ludność zamieszkująca 

teren gminy Sosnówka stanowi 2,93% mieszkańców zamieszkujących tereny wiejskie 

w powiecie bialskim. Opierając się na powyższej prognozie ludności wiejskiej i miejskiej 

powiatu bialskiego sformułowano niżej przedstawioną prognozę ludności, która 

wykorzystana zostanie na potrzeby niniejszego opracowania. 

 
 

Tabela 6 Prognoza liczby ludności w gminie Sosnówka na lata 2013-2027 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Prognozowana 
liczba 
mieszkańców 

2 604 2 597 2 589 2 581 2 573 2 565 2 556 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

2 548 2 539 2 530 2 520 2 509 2 498 2 487 2 474 

Źródło: Opracowanie własne 

 
 
 

Wykres 4 Prognoza liczby ludności w gminie Sosnówka w latach 2013-2027 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Według prognozy liczba ludności będzie systematycznie spadać. W 2027 r. będzie 

ona stanowiła około 91% ludności zamieszkującej gminę w 2012 r.  
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II.5. MIESZKALNICTWO 

   
Zabudowa mieszkaniowa ukształtowana została w oparciu o podstawową 

i tradycyjną funkcję gminy, jaką jest rolnictwo. Z uwagi na uwarunkowania środowiska 

przyrodniczego, odległość od dużych ośrodków miejskich oraz braku dziedzin 

gospodarki o znaczeniu wiodącym, uzupełniająca funkcja gminy związana jest 

z administracją, usługami podstawowymi, gospodarką leśną, turystyką i wypoczynkiem.  

Dominuje budownictwo charakterystyczne dla osadnictwa wiejskiego zarówno pod 

względem formy, jak i funkcji, tj. budynek mieszkalny jednorodzinny wraz 

z towarzyszącą zabudową związaną z działalnością gospodarczą mieszkańców. Sieć 

osadnicza jest rozmieszczona dość równomiernie, charakteryzuje się rozwojem 

budownictwa wiejskiego w sposób organiczny i skoordynowany na bazie tradycyjnej 

struktury funkcjonalno-przestrzennej z wyróżniającą się w regionie ofertą 

wypoczynkowo-rekreacyjną. 

 Pod względem typologii osadnictwa przeważają wsie - ulicówki - długie wyciągnięte 

wzdłuż dróg charakteryzujące się zwartą zabudową mieszkaniową po obu stronach. 

Ponadto w gminie występują miejscowości typu rzędówka, ciągnące się wzdłuż prostej 

drogi z luźną zabudową, często występującą tylko po jednej stronie drogi oraz osady 

mające charakter przysiółków. 

 W gminie Sosnówka zdecydowana większość mieszkań stanowi własność 

prywatną - ponad 97% budynków zamieszkanych w gminie pozostaje we władaniu osób 

fizycznych, co jest charakterystyczne dla gmin wiejskich. Pozostałe zasoby są 

w zarządzie gminy, zakładów pracy i innych podmiotów. Poniższa tabela prezentuje 

formy własności zasobów mieszkaniowych w latach 2006-2010. 

Tabela 7 Zasoby mieszkaniowe wg form własności w latach 2006-2010 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 

Liczba mieszkań ogółem 961 961 962 962 963 

Zasoby gminy 5 4 1 1 1 

Zasoby osób fizycznych 943 944 961 961 962 

Zasoby zakładów pracy 9 8 0 0 0 

Zasoby pozostałych 
podmiotów 4 5 0 0 0 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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 Poniższy wykres prezentuje zmianę zasobów mieszkaniowych ogółem na terenie 

analizowanej gminy na przestrzeni ostatnich lat. Widoczny jest nieznaczny przyrost 

mieszkań. 

 

 
Wykres 5 Zasoby mieszkaniowe w gminie Sosnówka w latach 2006-2010 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 

Tabela 8 Zasoby mieszkaniowe wg liczby izb w latach 2006-2010 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 

Liczba izb                                 
w mieszkaniu ogółem, 
w tym: 

3 691 3 691 3 696 3 696 3 700 

Zasoby gminy 17 14 4 4 4 

Zasoby osób fizycznych 3 628 3 631 3 692 3 692 3 696 

Zasoby zakładów pracy 28 25 0 0 0 

Zasoby pozostałych 
podmiotów 18 21 0 0 0 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Tabela 9 Zasoby mieszkaniowe wg powierzchni użytkowej w m
2  w latach 2006-2010 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 

Powierzchnia 
użytkowa ogółem,             
w tym: 

86 221 86 221 86 361 86 361 86 413 

Zasoby gminy 336 307 419 419 419 

Zasoby osób fizycznych 84 880 84 909 85 942 85 942 85 994 

Zasoby zakładów pracy 587 529 0 0 0 

Zasoby pozostałych 
podmiotów 418 476 0 0 0 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

  

 Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań będących własnością osób fizycznych 

w roku 2010 wynosiła 85 994 m2 i była największa w analizowanym okresie. W latach 

2006-2010 zasób mieszkaniowy zwiększył się o 2 lokale/budynki mieszkalne, ilość izb 

wzrosła o 9, przybyło 192m2 powierzchni użytkowej mieszkalnej. W poniższej tabeli 

przedstawiono standardy zamieszkania na terenie gminy w latach 2006-2010. 

 
Tabela 10 Standardy zamieszkania na terenie gminy Sosnówka w latach 2006-2010 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 

Liczba osób na 
mieszkanie 3,01 2,99 2,95 2,93 2,91 

Liczba osób na 1 izbę 0,78 0,78 0,77 0,76 0,76 

Powierzchnia 
użytkowa na 1 
mieszkanie (m2) 

89,72 89,72 89,77 89,77 89,73 

Powierzchnia 
użytkowa na 1 osobę 
(m2) 

29,76 30,04 30,39 30,64 30,88 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

 Na jedno mieszkanie w gminie Sosnówka o przeciętnej wielkości 89,73 m2 w roku 

2010 przypadały średnio 2,91 osoby (wskaźniki dla powiatu bialskiego ogółem wynoszą 

odpowiednio – 81,80 m2 i 3,05 osoby, dla województwa lubelskiego – 74,73 m2 i 2,96 

osoby). 
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 W skład jednego mieszkania w 2010 roku wchodziły przeciętnie 3,84 izby, co daje 

wartość 0,76 osoby na jedną izbę. Przeciętna powierzchnia zamieszkiwanego 

mieszkania wyniosła 89,73 m² w roku 2010. Statystyczny mieszkaniec gminy ma do 

swojej dyspozycji 25,25m2 powierzchni mieszkaniowej.  

 Żadne mieszkanie nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej ani do gazociągu. 

Większość z nich posiada natomiast łazienkę oraz korzysta z wodociągu. Rozproszony 

charakter zabudowy gminy powoduje trudności w doprowadzaniu do gospodarstw 

zbiorowej kanalizacji.  

 Należy podkreślić, że warunki zamieszkania w gminie Sosnówka ulegają 

nieznacznej, ale systematycznej poprawie we wskaźnikach standardów zamieszkania. 

Z jednej strony zmniejsza się liczba osób zamieszkujących jedno mieszkanie, z drugiej 

natomiast wzrasta wielkość powierzchni użytkowej mieszkań, a w konsekwencji średnia 

wielkość powierzchni użytkowej będącej w dyspozycji statystycznego mieszkańca. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę mieszkań i ich powierzchnie użytkową. 

 

Tabela 11 Liczba mieszkań i ich powierzchnia użytkowa w poszczególnych sołectwach gminy Sosnówka 

Wyszczególnienie 
Liczba 

mieszkań 
indywidualnych   

Powierzchnia 
użytkowa 
mieszkań 

(m2) 

Czeputka 42 3780 

Dębów 32 2880 

Lipinki 59 5310 

Motwica 90 8100 

Pogorzelec 54 4860 

Przechód 52 4680 

Romanów 36 3240 

Rozwadówka 98 8820 

Rozwadówka - 
Folwark 

26 2340 

Sapiehów 37 3330 

Sosnówka 112 10080 

Wygnanka 36 3240 

Żeszczynka 86 7740 

RAZEM: 760 68 400 
Źródło: Dane Urzędu Gminy w Sosnówce 
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Do celów analizy przeprowadzonej w ramach niniejszego „Projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sosnówka na lata 

2013-2027” posłużono się danymi dostarczonymi przez Urząd Gminy w Sosnówce, 

dotyczącymi liczby i powierzchni zamieszkanych mieszkań w roku 2012. W analizie 

pominięto mieszkania stanowiące pustostany. 

 

 

II.6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 
Podstawowy szkielet dróg gminy Sosnówka stanowią drogi gminne, powiatowe oraz 

droga krajowa nr 63 Radzyń Podlaski — Sławatycze, która  biegnie przez  północną 

część gminy i prowadzi do przejścia granicznego w Sławatyczach. Miejscowość gminna 

jest węzłem komunikacyjnym, gdzie krzyżują się drogi Rozwadówka — Hanna 

i Przechód — Motwica. 

Sieć dróg na terenie gminy jest dość dobrze rozwinięta, a ich stan techniczny jest 

zadowalający. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest duża ilość projektów modernizacji 

dróg realizowana przez gminę Sosnówka w ramach projektów współfinansowanych ze 

środków europejskich, m. in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2007-2013.  Ponadto systematycznie budowane są nowe  odcinki 

chodników, a istniejące poddawane modernizacji. W częściach miejscowości 

charakteryzujących się zwartą zabudową istnieje oświetlenie uliczne. 

Na terenie gminy Sosnówka znajdują się drogi w następujących kategoriach: 

 krajowe –  12,312 km; 

 powiatowe- 61,140 km; 

 gminne-  81,300 km. 

 

Tabela 12 Struktura dróg na terenie gminy Sosnówka 

Wyszczególnienie Ogółem Utwardzone 

Drogi gminne  (km) 81,300 19,530 

Drogi powiatowe (km) 61,140 49,700 

Drogi wojewódzkie (km) 12,312 12,312 
Źródło: Zasoby własne Urzędu Gminy w Sosnówce 
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Sieć dróg powiatowych, których łączna długość na obszarze gminy wynosi 61,14 km 

oraz gminnych o łącznej długości 81,3 km, ma na celu realizację powiązań 

komunikacyjnych przede wszystkim na terytorium gminy,  a także powiązań lokalnych 

z miejscowościami znajdującymi się w granicach gmin sąsiednich.  Sieć dróg gminnych 

zapewnia dojazd do każdej miejscowości, jednak są to drogi o zróżnicowanej 

nawierzchni. Podstawowy układ komunikacyjny uzupełniają w poszczególnych 

miejscowościach ogólnodostępne drogi lokalne i wewnętrzne, które pełnią rolę 

dojazdową dla obsługi terenów przyległych, w tym gruntów rolnych. Na terenie gminy 

nie występują linie kolejowe.  

Poniżej zaprezentowano dwie tabele zwierające wykaz dróg powiatowych 

i gminnych oraz zestawienia długość  poszczególnych ich długości. 

 

Tabela 13 Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Sosnówka 

Numer drogi Nazwa drogi 
Ogółem 

(km) 
Twarda 

(km) 
Gruntowa 

(km) 

1085 L 
Od drogi Przechód – 

Aleksandrów 
2,56 2,56 0,00 

1086 L 
Od drogi Mazanówka – 

Romanów 
7,09 7,09 0,00 

1091 L 
Od drogi 63 Sosnówka – 

Hanna 
11,38 11,38 0,00 

1095 L 
Hanna – Mosty – Jabłoń – 

Rudno 
0,93 0,93 0,00 

1085 L 
Aleksandrów – Sosnówka – 

Dębów 
14,07 14,07 0,00 

1084 L 
Stasiówka – Żeszczynka – 

Motwica 
14,14 9,06 5,08 

1093 L Romanów - Motwica 5,43 2,73 2,70 

1094 L Pogorzelec – Holeszów 2,71 1,86 0,85 

1092 L Wygnanka – Janówka 2,79 0,00 2,79 

Źródło: Zasoby własne Urzędu Gminy w Sosnówce 
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Tabela 14 Wykaz dróg gminnych  na terenie gminy Sosnówka 

Miejscowość Ogółem 
(km) 

Twarda 
(km) 

Stabilizacja 
(km) 

Czeputka 6,93 0,84 0,00 

Dębów 3,68 1,68 0,00 

Lipinki 7,25 0,00 0,41 

Motwica 9,88 0,98 0,00 

Pogorzelec 7,42 0,00 0,00 

Przechód 5,17 1,40 0,00 

Romanów 4,40 0,00 0,00 

Rozwadówka -
Folwark 

2,70 0,00 0,00 

Rozwadówka 10,97 5,33 0,00 

Sosnówka 9,18 1,77 0,00 

Wygnanka 2,52 0,00 0,00 

Sapiehów 1,65 1,65 0,00 

Żeszczynka 9,55 5,88 0,00 

Źródło: Zasoby własne Urzędu Gminy w Sosnówce 

 

Długość dróg gminnych wynosi 81,3 km, z czego 19,2 km to drogi o nawierzchni 

twardej ulepszonej, 0,41 km o nawierzchni twardej nieulepszonej, 16 km o nawierzchni 

żużlowej, pozostałe drogi stanowią 45,69 km. Poniższy wykres prezentuje strukturę 

dróg gminnych na terenie gminy Sosnówka. 
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Wykres 6 Struktura dróg gminnych w gminie Sosnówka 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Na terenie gminy nie ma stacji paliw. Najbliższa stacja paliw płynnych znajduje się 

przy skrzyżowaniu drogi Biała Podlaska — Włodawa z drogą Radzyń Podlaski — 

Sławatycze w miejscowości Wisznice. 

Gmina Sosnówka obsługiwana jest przez komunikację autobusową. Połączenie 

lokalne realizowane są przez PKS Biała Podlaska i PKS Włodawa. Przez Sosnówkę 

przebiegają połączenia autobusowe ponadregionalne, np.: Biała Podlaska — Włodawa, 

Warszawa — Włodawa, Lublin — Włodawa. Przez Sosnówkę odbywa się także ruch do 

przejścia granicznego dla samochodów osobowych w Sławatyczach. 

Gmina jest w pełni  ztelefonizowana - ludność ma możliwość podłączenia się do sieci 

telefonicznej w każdej miejscowości gminy, w zależności od indywidualnych potrzeb. Na 

jej terenie funkcjonuje sieć połączeń telefonicznych światłowodowych, sieć telefonów 

radiowych oraz sieci telefonii komórkowej. 

 Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych jest 

wodociąg z jedną stacją poboru wody, która znajduje się w miejscowości Sosnówka. Sieć 

wodociągowa na terenie gminy stanowi system  o długość 72,30 km i zaopatruje w wodę 

wszystkie miejscowości położone na terenie gminy. Liczba przyłączy wodociągowych 

wynosi 613, a ich długość 32,30 km. Stopień jej zwodociągowania przedstawiono 

w tabeli za pomocą podstawowych parametrów technicznych sieci.  
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Tabela 15 Gminna sieć wodociągowa 

Wyszczególnienie Ilość 

Długość czynnej sieci rozdzielczej            
(km) 

72,3 

Długość czynnej sieci rozdzielczej 
będącej w zarządzie bądź administracji 
gminy (km) 

72,3 

Przyłącza prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania (szt.) 

613 

Przyłącza prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania (km) 

32,3 

Źródło: Zasoby własne Urzędu Gminy w Sosnówce 

 

 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2010 roku z sieci 

wodociągowej korzystało 1 753 osoby, co stanowiło około 66,44% ogólnej liczby 

mieszkańców, co prezentuje poniższa tabela. 

 

Tabela 16 Gospodarka komunalna na terenie gminy Sosnówka 

Wyszczególnienie Ilość 

Korzystający z instalacji w % ogółu 
ludności 

z wodociągu  (%) 66,44 

z kanalizacji (%) 0,00 

z gazu (%) 0,00 

Zużycie wody i gazu z sieci 
w gospodarstwach domowych 

zużycie wody z wodociągów 
w gospodarstwach domowych 
na 1 mieszkańca (m³)  

39,2 

zużycie gazu z sieci 
w gospodarstwach domowych 
na 1 mieszkańca (m³)  

0,00 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Na terenie gminy nie ma obecnie sieci kanalizacyjnej. Jedynie w roku 2000 

wybudowano oczyszczalnię ścieków dla potrzeb Szkoły Podstawowej i Publicznego 

Gimnazjum w Sosnówce. Dbając o stan środowiska naturalnego władze gminy 

zdecydowały o realizacji projektów polegających na budowie przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Przedmiotowe projekty współfinansowane są w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Do końca 2011 r. 

zakończono budowę 201 przydomowych oczyszczalnie ścieków, o przepustowości do 

7,5 m3 dobę. 

Na terenie gminy nie funkcjonuje wysypisko śmieci. Gospodarka odpadami 

zorganizowana jest w formie zbiórki śmieci do kontenerów, które rozlokowane są we 

wszystkich miejscowościach gminy. Ścieki z gospodarstw są odprowadzane do 

bezodpływowych zbiorników – szamb, a następnie wywożone wozami asenizacyjnymi 

do oczyszczalni ścieków w Hannie lub Wisznicach. Dla zminimalizowania ilości odpadów 

prowadzi się segregację szkła, plastiku i tektury. 

 

II.7. SFERA GOSPODARCZA   

 
 Gmina Sosnówka jest gminą wiejską o charakterze rolniczym. Duża ilość łąk i lasów 

nieskażonych działalnością produkcyjną nadaje gminie ekologiczny charakter i stwarza 

szanse na rozwój takich dziedzin gospodarki jak turystyka i agroturystyka. Dobra jakość 

gleb występujących na obszarze gminy w połączeniu z dobrymi warunkami wodnymi 

i klimatycznymi stanowi podstawę do prowadzenia gospodarki rolnej na wysokim 

poziomie. 

Dominującym sektorem gospodarki w gminie Sosnówka jest rolnictwo, w którym 

pracuje 90% zatrudnionych.  Na terenie gminy funkcjonują głównie gospodarstwa 

indywidualne. Najwięcej jest gospodarstw do 14 ha. Gospodarstwa wiejskie są  

rozdrobnione, a działki wchodzące w ich skład często oddalone od siebie. W produkcji 

rolniczej dominuje hodowla trzody chlewnej i bydła oraz uprawa zbóż. Poniższa tabela 

prezentuje strukturę gruntów na terenie gminy Sosnówka. 
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Tabela 17 Rodzaje gruntów i użytków rolnych 

Wyszczególnienie Powierzchnia (ha) 

Powierzchnia gruntów ogółem 10 783,77 

Użytki rolne, w tym: 8 825,62 

grunty pod zasiewem  6 664,85 

grunty ugorowe 93,10 

sady  42,76 

ogrody przydomowe  12,14 

łąki trwałe 1 855,70 

pastwiska trwałe 117,59 

pozostałe użytki rolne 39,48 

Lasy i grunty leśne  1 475,18 

Pozostałe grunty 482,97 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

 Użytki rolne zajmują 8 825,62 ha, co stanowi 82% gruntów ogółem. Około 14% 

wynoszą lasy i grunty leśne, natomiast 4% pozostałe grunty. Procentową strukturę 

powierzchni gruntów przedstawia wykres poniżej. 

 

 

 

Wykres 7 Struktura gruntów w gminie Sosnówka 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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 Główne kierunki produkcji rolnej na tych terenach to uprawa zbóż, rzepaku 

i ziemniaków. W niektórych miejscowościach rozwijają się uprawy dyni oraz rumianku.  

W poniższej tabeli przedstawiono wiodące uprawy roślin na terenie gminy. 

 

Tabela 18 Powierzchnia zasiewu upraw 

Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

upraw (ha) 

Zboża 5 450,09 

Rzepak 120,32 

Buraki cukrowe 1,74 
Ziemniaki 52,58 

Rośliny strączkowe  8,36 

Warzywa gruntowe 6,93 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

 Produkcja zwierzęca w gminie oparta jest na gospodarstwach wielokierunkowych, 

w których przeważa hodowla bydła i trzody chlewnej. W miejscowościach Czeputka, 

Wygnanka, Motwica, Lipinki i Sosnówka istnieją nowoczesne gospodarstwa, nastawione 

na produkcję trzody chlewnej. W hodowli bydła dominuje kierunek mleczny. 

W miejscowościach Żeszczynka, Wygnanka, Rozwadówka, Motwica, Pogorzelec istnieją 

zmechanizowane gospodarstwa, specjalizujące się w produkcji mleka.  

 Przemysł na terenie gminy jest słabo rozwinięty. Istnieją jedynie jednostki 

zajmujące się przetwórstwem, rzemiosłem i drobną wytwórczością. W 2011 roku 

zarejestrowanych było 96 podmiotów gospodarczych, świadczących usługi w różnych 

dziedzinach, przede wszystkim w zakresie handlu.  

 Głównym ośrodkiem działalności gospodarczej jest miejscowość Sosnówka, 

w której znajduje się Bank Spółdzielczy, Gminny Ośrodek Kultury z biblioteką, Ośrodek 

Zdrowia i Lecznica Weterynarii, sklepy spożywcze, tekstylne i przemysłowe. W chwili 

obecnej na terenie gminy Sosnówka największymi pracodawcami dla lokalnej 

społeczności są Urząd Gminy w Sosnówce, Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum 

w Sosnówce oraz Bank Spółdzielczy w Sosnówce. 

W poniższej tabeli zaprezentowano dane dotyczące liczby podmiotów gospodarki 

narodowej wpisanych do rejestru REGON wg sektorów własnościowych w latach 2006-

2011. 
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Tabela 19 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg sektorów własnościowych 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 75 75 81 83 84 80 

Sektor publiczny ogółem 5 5 5 5 5 5 

Państwowe i samorządowe jednostki 
prawa budżetowego 

5 5 5 5 5 5 

Przedsiębiorstwa państwowe 0 0 0 0 0 0 

 Przedsiębiorstwa komunalne 0 0 0 0 0 0 

Spółki handlowe 0 0 0 0 0 0 

Sektor prywatny  ogółem 70 70 76 78 79 75 

Osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą 

52 52 56 58 59 56 

Spółki handlowe 1 1 1 1 1 1 

 Spółdzielnie 4 3 3 3 3 2 

 Fundacje 1 1 1 1 1 1 

Stowarzyszenia i organizacje społeczne 12 13 15 15 15 15 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

  

 Przeważającą grupę podmiotów gospodarki narodowej stanowią podmioty 

zaliczane do sektora prywatnego. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

na terenie gminy stanowią 70% ogółu podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do 

rejestru REGON. Poniższy wykres prezentuje udział sektora publicznego i prywatnego 

w podmiotach gospodarki ogółem. 
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Wykres 8 Udział sektora publicznego i prywatnego w podmiotach gospodarki ogółem 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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III. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ   

  

 Istotnym elementem planowania energetycznego jest określenie wielkości 

zapotrzebowania na ciepło na danym obszarze. Odbiorcy z terenów wiejskich (wg GUS), 

gdzie nie istnieją systemy ciepłownicze składające się ze scentralizowanych źródeł 

ciepła i sieci ciepłowniczych, zużywają na pokrycie potrzeb cieplnych ponad 

50% całkowitego finalnego zużycia energii w Polsce (33% w gospodarstwach, 

7% w rolnictwie, 12% w usługach). Na terenach wiejskich dominują obiekty 

wyposażone w indywidualne źródła ciepła, a władze gminne nie dysponują danymi na 

temat wielkości i struktury zużycia energii cieplnej. W związku z powyższym w celu 

oceny wielkości zapotrzebowania na ciepło odbiorców wiejskich, w niniejszym 

opracowaniu posłużono się wskaźnikami umieszczonymi w „Analizie statystycznej 

zapotrzebowania na ciepło w gminach wiejskich” (Małgorzata Trojanowska, Tomasz 

Szul) a przedstawiona prognoza ma charakter szacunkowy i opiera się na ogólnie 

dostępnych danych statystycznych (dane GUS, informacje zawarte w Narodowym Spisie 

Powszechnym Ludności i Mieszkań, dane z Urzędu Gminy w Sosnówce oraz 

wskaźnikach energetycznych).  

 

III.1. CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU OBECNEGO   

 
Na terenie gminy Sosnówka przewagę stanowi rozproszona zabudowa zagrodowa 

oraz zabudowa jednorodzinna - domy wolnostojące prywatne „starego i nowego” 

budownictwa. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na terenie gminy 

Sosnówka w roku 2010 znajdowały się 962 mieszkania, stanowiące własność  osób 

fizycznych o łącznej powierzchni użytkowej 85 994 m2 oraz 23 obiekty będące 

własnością gminy o łącznej powierzchni 5 897 m2. Powierzchnia budynków 

użyteczności publicznej z zainstalowanym ogrzewaniem wynosiła 4 771 m2. 

W gminie nie funkcjonują zakłady produkujące ciepło oraz jednostki zajmujące się 

dystrybucją ciepła. Występująca na przeważającym terenie niska gęstość cieplna ze 

względów technicznych uniemożliwia wprowadzenie zbiorczych (scentralizowanych) 

systemów ciepłowniczych, a z ekonomicznego punktu widzenia wyklucza zasadność ich 

istnienia. Z indywidualnych źródeł ciepła wybudowanych u poszczególnych odbiorców 
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korzysta przede wszystkim budownictwo jednorodzinne. Większe systemy grzewcze 

(kotłownie lokalne) są rozproszone na terenie całej gminy i pracują głównie dla potrzeb 

obiektów użyteczności publicznej administrowanych przez gminę. Zestawienie instalacji 

grzewczych w budynkach użyteczności publicznej zamieszczono poniżej. 

 

Tabela 20 Zestawienie instalacji grzewczych w budynkach będących własnością gminy 

Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

w m2 
Rok 

budowy 
Źródło 
ciepła 

Moc 
źródła 

Rodzaj 
paliwa 

Data ostatniej 
modernizacji

/wymiany 
źródła ciepła 

Urząd Gminy 
w Sosnówce 

1 143 1981 c. o. 52 kW opał stały 2008 

Publiczne 
Gimnazjum im. J.I. 
Kraszewskiego 
w Sosnówce  

400 2000 c. o. 100 kW 
olej 

opałowy 
- 

Szkoła Podstwowa 
w Sosnówce 198 1968 c. o. 100 kW 

olej 
opałowy 2004 

Gminny Ośrodek 
Zdrowia (NZOZ) 480 1994 c. o. 60 kW ekogroszek 2007 

Gminna Biblioteka 
Publiczna 
w Sosnówce 

147 1990 c. o. 22 kW opał stały - 

Ochotnicza Straż 
Pożarna 
w Rozwadówce 

207 1992 brak - - - 

Remizo-Świetlica 
w Przechodzie 308,5 1992 

piec 
węglowy 

500 W x 
3 

opał stały - 

Budynek - 
Wygnanka KGW 38 1960 brak - - - 

Remiza 
w Czeputce 52 1987 brak - - - 

Wiejski Dom 
w Sapiehowie 202 1990 brak - - - 

Ochotnicza Straż 
Pożarna 
w Lipinkach 

336 1994 
piec 

węglowy 
500 kW opał stały - 

Ochotnicza Straż 
Pożarna 
w Wygnance 

36 1992 brak - - - 

Ochotnicza Straż 
Pożarna 
w Sosnówce 

176 1964 c. o. 14 kW opał stały - 

Ochotnicza Straż 
Pożarna 
w Motwicy 

297 1992 brak - - - 

Gminny Ośrodek 
Kultury 
w Sosnówce 

175,8 1990 c. o. 22 kW opał stały - 
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Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

w m2 
Rok 

budowy 
Źródło 
ciepła 

Moc 
źródła 

Rodzaj 
paliwa 

Data ostatniej 
modernizacji

/wymiany 
źródła ciepła 

Wiejski Klub 
Kultury 
w Dębowie 

81,25 2010 

olejowe 
grzejniki 
elektryc

zne 

5000 W 
energia 

elektryczna 
- 

Wiejski Dom 
Kultury 
w Czeputce 

235,5 2010 

olejowe 
grzejniki 
elektryc

zne 

10 000 
W 

energia 
elektryczna 

- 

Lokal mieszkalny 
w Szkole 
Podstawowej 
w Motwicy 

69 1957 piec, c.o. 10 kW opał stały - 

Koło Gospodyń 
Wiejskich 
w Rozwadówce 

135 1975 piec 500 W opał stały - 

Stacja 
wodociągowa 
w Sosnówce 

113,9 1993 
grzejnik 
elektryc

zny 
4000 W 

energia 
elektryczna 

- 

Szkoła 
Podstawowa 
w Motwicy 

580 1957 c. o. 40 kW opal stały - 

Ochotnicza Straż 
Pożarna 
w Żeszczynce 

294 1997 brak - - - 

Budynek 
Stowarzyszenia 
Inicjatyw 
Lokalnych 
w Żeszczynce 

192 1957 

piece 
węglowe
olejowe 
grzejniki 
elektryc

zne 

500 W x 
6,  

1200 W 
x 4 

opał stały, 
energia 

elektryczna 
- 

Źródło: Zasoby własne Urzędu Gminy w Sosnówce 

 
 

Budynki będące własnością gminy pochodzą z okresu między 1957-2010. Najwięcej 

budynków użyteczności publicznej wybudowano w latach 1986-1992. Łączna 

powierzchnia budynków powstałych w tym okresie wynosi 631,3 m2. Pozostałe budynki 

pochodzą z okresu przed 1985 r. (2 493 m2) oraz z lat 1993-1997 (929,9 m2). 

Najmniejszą część stanowią obiekty z okresu 1998-2008 (400 m2) oraz wybudowane po 

2009 r. (316,75 m2). 

W trzech budynkach przeprowadzono modernizację lub całkowicie dokonano 

wymiany źródła ciepła, tj. w Szkole Podstawowej w Sosnówce (2004), w Gminnym 

Ośrodku Zdrowia (2007) oraz w Urzędzie Gminy w Sosnówce (2008). Głównym źródłem 

ciepła w budynkach będących własnością gminy są instalacje centralnego ogrzewania 
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(9), stanowiące niemal 50% stosowanych źródeł ciepła, piece (5), olejowe grzejniki 

elektryczne (3) oraz grzejniki elektryczne (1). Strukturę źródeł ciepła w wyżej 

wymienionych budynkach prezentuje poniższy wykres. 

 

 

Wykres 9 Struktura źródeł ciepła w budynkach będących własnością gminy 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 Największą pod względem wielkości potrzeb cieplnych grupę odbiorców energii na 

terenie gminy stanowią odbiorcy zasilani ze źródeł indywidualnych. Źródłem energii do 

ogrzewania pomieszczeń w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej są wbudowane 

systemy grzewcze w postaci instalacji centralnego ogrzewania oraz piece. Część 

indywidualnych kotłowni centralnego ogrzewania wyposażona jest w przestarzałe, 

niskoefektywne kotły na węgiel i koks. Często do ogrzewania wykorzystywane są 

najgorsze (najtańsze) gatunki węgla i powszechnie - odpady, które powstają w każdym 

gospodarstwie domowym. Poniższa tabela prezentuje sposób ogrzewania mieszkań 

indywidualnych w gminie Sosnówka. 
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Tabela 21 Sposób ogrzewania mieszkań indywidualnych w gminie Sosnówka 

Wyszczególnienie 
Liczba 

mieszkań 

Powierzchnia 
użytkowa 

(m2) 

Centralne 
ogrzewanie 

Piece 

Czeputka 42 3 780 33 9 

Dębów 32 2 880 26 6 

Lipinki 59 5 310 47 12 

Motwica 90 8 100 72 18 

Pogorzelec 54 4 860 43 11 

Przechód 52 4 680 41 11 

Romanów 36 3 240 28 8 

Rozwadówka 98 8 820 78 20 

Rozwadówka - 
Folwark 

26 2 340 20 6 

Sapiehów 37 3 330 29 8 

Sosnówka 112 10 080 90 22 

Wygnanka 36 3 240 29 7 

Żeszczynka 86 7 740 70 17 
Źródło: Zasoby własne Urzędu Gminy w Sosnówce 

 

  

 Przeważającą część źródeł ciepła w mieszkaniach prywatnych stanowi 

indywidualne ogrzewanie centralne (606), natomiast piece posiada 155 domostw. 

Strukturę źródeł ciepła w mieszkaniach indywidualnych prezentuje poniższy wykres. 

 

Wykres 10 Struktura źródeł ciepła w mieszkaniach indywidualnych 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Zarówno w mieszkaniach indywidualnych, jak i w budynkach użyteczności 

publicznej przeważającym źródłem ciepła jest centralne ogrzewanie (78.95%) oraz w 

mniejszym stopniu piece (20,54%). Ze względu na wysokie koszty ogrzewania 

wykorzystującego grzejniki elektryczne i olejowe grzejniki elektryczne (0,51%), ten 

sposób uzyskiwania ciepła jest najrzadziej stosowany. Poniższy wykres obrazuje ogólną 

strukturę źródeł ciepła na terenie gminy. 

 

 

Wykres 11 Struktura źródeł ciepła w gminie ogółem 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 Zużycie energii do celów grzewczych zależy od szeregu czynników. Pierwszym 

z nich jest położenie geograficzne. Ze względu na temperatury zewnętrzne w okresie 

zimowym, Polska jest podzielona na 5 stref klimatycznych, które zostały 

zaprezentowane na poniższej mapie. 
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Mapa 4 Strefy klimatyczne Polski 

 

Źródło: www.audyt-mieszkania.pl 

 

 

Najzimniejszą strefą jest strefa V, natomiast najcieplej jest w strefie I. Gmina 

Sosnówka leży w III strefie klimatycznej, gdzie średnia temperatura w okresie zimowym 

spada do -20°C. 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na zużycie energii do celów grzewczych jest 

usytuowanie budynku. Obiekty znajdujące się w zwartej zabudowie zużyją mniej energii 

w porównaniu z obiektami w zabudowie rozproszonej. Na energochłonność budynku 

istotny wpływ ma również jego izolacja termiczna, co z kolei w dużej mierze uzależnione 

jest od okresu, w którym powstał budynek. Przeciętnie najwięcej energii na ogrzewanie 

zużywa się w budynkach powstałych przed 1985 rokiem (od 240 do 380 kWh/m2/rok). 

Najlepszą ochronę cieplną posiadają budynki wybudowane po 1995 roku.  
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Przyczyną dużego zużycia paliw i energii, a tym samym wysokich kosztów za 

ogrzewanie jest niska sprawność układu grzewczego. Wynika ona przede wszystkim 

z niskiej sprawności samego źródła ciepła oraz złego stanu technicznego instalacji 

wewnętrznej.  

Poniżej za pomocą analizy SWOT przedstawiono ocenę stanu obecnego 

zaopatrzenia w ciepło w gminie Sosnówka.  

 

Tabela 22 Analiza SWOT zaopatrzenia w ciepło w gminie Sosnówka 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
1. Wykorzystanie ekologicznych sposobów  
pozyskiwania ciepła do podgrzewania 
c.w.u. - kolektory słoneczne w obiektach 
użyteczności publicznej oraz domach 
prywatnych.  
 

2. Zasoby gleb o niewielkiej przydatności 
rolniczej, które mogą być wykorzystane 
pod uprawę roślin energetycznych.  
 

3. Rolniczy charakter gminy wpływający 
na potencjał produkcji  biomasy. 
 

4. Aktywność władz gminy 
w pozyskiwaniu środków finansowych 
przeznaczanych na racjonalizację zużycia 
energii cieplnej.  
 

5.  Aktywność władz gmin w zakresie 
popularyzacji energooszczędnych 
rozwiązań.  
 

1. Brak dostępu do sieci gazowej. 
 

2. Rozproszona zabudowa mieszkaniowa 
z ekonomicznego punktu widzenia 
wykluczająca zasadność wprowadzenia 
zbiorczych systemów cieplnych. 
 

3. Mało wydajne systemy grzewcze 
budynków mieszkalnych. 
 

4. Ograniczone środki finansowe lokalnej 
społeczności na modernizację domowych 
instalacji grzewczych oraz ocieplanie 
budynków mieszkalnych.  
 

5. Niska świadomość mieszkańców 
w zakresie efektywności cieplnej. 
 
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1.Montaż ekologicznych systemów 
grzewczych w Publicznym Gimnazjum 
i Szkole Podstawowej w  Sosnówce. 
  

2. Rozwój technologii racjonalizujących 
zużycie ciepła w gospodarstwach 
domowych.  
 

3. Wzrost świadomości mieszkańców 
w zakresie energooszczędnych 
i ekologicznych rozwiązań.   
 

4. Rozwój odnawialnych źródeł energii 
w oparciu o lokalne zasoby.  
 

1.  Niestabilna polityka na rynku paliw 
wpływająca na wysokie koszty 
uzyskiwania energii cieplnej ze źródeł 
tradycyjnych.  
2. Wykorzystywanie tradycyjnych metod 
pozyskiwania ciepła wpływające na 
zanieczyszczenie środowiska. 
 

3.  Niepewna sytuacja w zakresie polityki 
OZE.  
 

4. Niechęć mieszkańców prowadząca do 
ograniczania rozwoju inwestycji sektora 
odnawialnych źródeł energii.  
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5. Możliwość pozyskania zewnętrznych 
środków finansowych na 
termomodernizację obiektów 
użyteczności publicznej.  
 

6. Rozwój energetyki opartej na biomasie.  
 

7. Opracowanie polityki energetycznej 
gminy. 
 

8. Polityka cenowa zachęcająca do zmian 
tradycyjnego sposobu ogrzewania na 
ogrzewanie ekologiczne. 
 

9. Wykorzystanie ekologicznych źródeł 
pozyskiwania ciepła wpływające na 
zmniejszenie kosztów jego produkcji.   
 

 

  Źródło: Opracowanie własne 

 

Władze gminne nie dysponują danymi na temat wielkości i struktury zużycia energii 

cieplnej w obiektach wyposażonych w źródła indywidualne, dlatego też przedstawiona 

prognoza opiera się na danych statystycznych oraz wskaźnikach zaopatrzenia w ciepło. 

Budynki istniejące na terenie gminy Sosnówka były zbudowane w różnym czasie, 

a co za tym idzie, wykazują różne wielkości średniego rocznego zużycia energii na 

ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. W przybliżonym stopniu można przypisać budynkom 

o określonym wieku wskaźniki zużycia energii. Orientacyjne wskaźniki 

zapotrzebowania na ciepło w zależności od wieku budynku przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela 23 Szacunkowa ilość energii niezbędna do ogrzania budynku w zależności od roku budowy 

Rok budowy 
budynku 

Ilość energii 
niezbędna do 

ogrzania przez 
rok 

(w kWh/m2) 

przed 1985 240-350 

1986-1992 160-200 

1993-1997 120-160 

1998-2008 90-120 

od 2009 60-125 
Źródło: "Dom energooszczędny", Zeszyt 112 
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 W celu oszacowania aktualnego zapotrzebowania na moc i energię cieplną przyjęto 

założenia dotyczące ogrzewanej powierzchni budynków znajdujących się na terenie 

gminy przedstawione w poniższej tabeli. 

 

 

Tabela 24 Powierzchnia budynków wg form własności 

Wyszczególnienie Powierzchnia (m2) 

Mieszkania indywidualne 68 400 

Budynki, w których prowadzona 
jest działalność gospodarcza 

1 408 

Budynki będące własnością gminy 4 771 
Źródło: Dane własne Urzędu Gminy w Sosnówce 

  

 

Ponieważ Urząd Gminy nie dysponuje dokładnymi danymi wieku budynków 

indywidualnych, przyjęto wskaźniki przeciętnego rocznego zużycia energii cieplnej na 

ogrzanie 1m2 budynku jednorodzinnego w wysokości 315 kWh/m2. Odpowiada to 

jednostkowemu zapotrzebowaniu mocy – 0,07 kW/m2. Zapotrzebowanie ciepła dla 

budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza określono jak dla 

budynków jednorodzinnych. Zapotrzebowanie ciepła dla obiektów użyteczności 

publicznej określono wg mocy zainstalowanego źródła ciepła. 

Średnie zużycie wody na mieszkańca w 2010 roku wynosiło 39,2 m3, z czego 

przyjmuje się że zużycie ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach indywidualnych 

kształtuje się średnio na poziomie 80 dm3/mieszkańca/dobę. 

Zapotrzebowanie na ogrzanie i przygotowanie c.w.u. w budynkach użyteczności 

publicznej oraz dla podmiotów gospodarczych przyjęto w wysokości 10% 

zapotrzebowania na ogrzewanie. 

Biorąc pod uwagę powyższe założenia obliczono aktualne średnie zapotrzebowanie 

na ciepło oraz przygotowanie c.w.u. w gminie. Wyniki zaprezentowano w poniższych 

tabelach. 
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Tabela 25 Średnie zapotrzebowanie na moc i energię do ogrzania budynków 

Wyszczególnienie 
Energia 
(TJ/rok) 

Moc 
(MW/rok) 

Budynki indywidualne 77,57 4,79 

Budynki przeznaczone 
pod działalność 
gospodarczą 

1,60 0,10 

Budynki użyteczności 
publicznej 

15,37 0,95 

Razem 94,53 5,84 
Źródło: Opracowanie własne 

  
 

Tabela 26 Średnie zapotrzebowanie na moc i energię do przygotowania c.w.u. 

Wyszczególnienie 
Energia 
(TJ/rok) 

Moc 
(MW/rok) 

Budynki indywidualne 16,76 1,03 

Budynki przeznaczone 
pod działalność 
gospodarczą 

0,16 0,01 

Budynki użyteczności 
publicznej 

1,54 0,10 

Razem 18,46 1,14 
Źródło: Opracowanie własne 

 
 
 Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że aktualne średnie roczne zapotrzebowanie 

na energię cieplną do ogrzania budynków wynosi 94,53 TJ, natomiast na moc 5,84 MW. 

W celu przygotowania c.w.u. zużywa się obecnie średnio rocznie 18,46 TJ energii, 

a zapotrzebowanie na moc wynosi 1,14 MW. Zdecydowaną większość zarówno 

w przypadku zapotrzebowania na energię do celów grzewczych jak i c.w.u. stanowią 

odbiorcy w budynkach indywidualnych, następnie odbiorcy w budynkach użyteczności 

publicznej. Najmniejszą grupą odbiorców, jeśli chodzi  o zapotrzebowanie na energię 

cieplną, są odbiorcy w budynkach przeznaczonych pod działalność gospodarczą. 

Struktura zapotrzebowania w podziale na ciepło do ogrzania budynków oraz do 

przygotowania c.w.u. została przedstawiona na poniższych wykresach. 
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Wykres 12 Struktura zapotrzebowania na moc i energię do celów ogrzewania 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
 
 
 

Wykres 13 Struktura zapotrzebowania na moc i energię do celów podgrzania c.w.u. 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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 Średnie ogólne aktualne zapotrzebowanie na energię i moc w gminie Sosnówka 

wynosi odpowiednio 112,99 TJ/rok oraz 6,98 MW/rok. Poniższa tabela prezentuje 

wyniki zapotrzebowania na moc i energię w celach grzewczych oraz podgrzewania 

c.w.u. w podziale na budynki indywidualne, budynki przeznaczone pod działalność 

gospodarczą oraz budynki użyteczności publicznej. 

 
Tabela 27 Średnie ogólne zapotrzebowanie na moc i energię 

Wyszczególnienie 
Energia 
(TJ/rok) 

Moc 
(MW/rok) 

Budynki 
indywidualne 

94,32 5,82 

Budynki 
przeznaczone pod 
działalność 
gospodarczą 

1,76 0,11 

Budynki użyteczności 
publicznej 

16,91 1,05 

Razem 112,99 6,98 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 Wykres 12 prezentuje ogólną strukturę zapotrzebowania na moc i energię cieplną 

do celów grzewczych oraz do przygotowania c.w.u. Największy udział 

w zapotrzebowaniu stanowią budynki indywidualne (83%), następnie budynki 

użyteczności publicznej (15%), a najmniej budynki przeznaczone pod działalność 

gospodarczą (2%). 

 
Wykres 14 Struktura zapotrzebowania na moc i energię elektryczną ogółem 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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III.2. CELE PODSTAWOWE I ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE 

 
Celem operacyjnym gminy wynikającym ze „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy 

Sosnówka 2007-2015" jest „rozwój infrastruktury w zakresie ochrony środowiska 

i kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin”. W oparciu o ten cel oraz 

przeprowadzoną powyżej analizę SWOT sformułowano podstawowe cele gminy 

Sosnówka w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenie zużycia energii cieplnej pochodzącej z tradycyjnych 

źródeł na rzecz źródeł odnawialnych 

 

Wykorzystanie lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii 

(energia słoneczna, energia wiatru, biomasa) 

 

Montaż ekologicznych systemów grzewczych w budynkach 

użyteczności publicznej 

 

Modernizacja istniejących systemów grzewczych w obiektach 

użyteczności publicznej 

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

 

Popularyzacja energooszczędnych rozwiązań pozyskiwania ciepła 

wśród lokalnej społeczności 

 

Opracowanie polityki gminy w zakresie ciepłownictwa 

 



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Sosnówka na lata 2013-2027 

57 | S t r o n a  

 

 Aktualnie nie planuje się żadnych inwestycji związanych z rozbudową sieci 

ciepłowniczej ogólnodostępnej dla wszystkich mieszkańców gminy Sosnówka. 

W najbliższym czasie władze gminy planują inwestycję polegającą na montażu  

kotłownię wykorzystującą biomasę – pelet w Publicznym Gimnazjum i Szkole 

Podstawowej w Sosnówce. Ponadto zakłada się kontynuację działań związanych 

z montażem zestawów solarnych do pozyskiwania c.w.u. Realizację zarówno pierwszej 

jak i drugiej inwestycji władze gminy uzależniają od pozyskania środków finansowych 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. 

 Obecnie zaopatrzeniem w ciepło własnych obiektów zajmuje się bezpośrednio sama 

gmina i można stwierdzić, iż ta forma organizacji, przy stosunkowo niewielkiej ilości 

potrzeb cieplnych obiektów należących do gminy, spełnia swoje zadanie.  

 Zakres przeprowadzonych i planowanych prac termomodernizacyjnych 

w budynkach użyteczności publicznej prezentuje poniższa tabela. 

 

Tabela 28 Przeprowadzone i planowane prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności 
publicznej 

Wyszczególnienie 

Prace termo modernizacyjne 

Wykonane Planowane 

Wymiana 
okien 

Ocieplenie 
ścian 

Wymiana 
okien 

Ocieplenie 
ścian 

Urząd Gminy w Sosnówce ,2007 2007 - - 

Publiczne Gimnazjum im. J.I. 
Kraszewskiego w Sosnówce  

- - - - 

Szkoła Podstawowa w Sosnówce 2003 2003 - - 

Gminny Ośrodek Zdrowia 2008 - - - 

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Sosnówce 

2008 - - 2014 

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Rozwadówce 

- - 2013 - 

Remizo-Świetlica  w Przechodzie 2010 - - - 

Budynek - Wygnanka KGW - - - - 

Remiza w Czeputce - - - - 

Wiejski Dom w Sapiehowie 2012 - - - 

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Lipinkach 

2011 - - - 

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Wygnance 

- - - - 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Sosnówce 

2008 - - - 

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Motwicy  

- - 2013 2013 
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Wyszczególnienie 

Prace termo modernizacyjne 

Wykonane Planowane 

Wymiana 
okien 

Ocieplenie 
ścian 

Wymiana 
okien 

Ocieplenie 
ścian 

Gminny Ośrodek Kultury 
w Sosnówce 

2008 - - 2014 

Wiejski Klub Kultury w Dębowie - - - - 

Wiejski Dom Kultury w Czeputce - - - - 

Lokal mieszkalny w Szkole 
Podstawowej w Motwicy 

- - - - 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Rozwadówce 

- - - - 

Stacja Wodociągowa w Sosnówce - - - - 

Szkoła Podstawowa w Motwicy 1998 - - - 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Żeszczynce 

- - - - 

Szkoła Podstawowa 
Stowarzyszenia Inicjatyw 
Lokalnych w Żeszczynce 

2010 - - - 

Źródło: Zasoby własne Urzędu Gminy w Sosnówce 

  

 W jedenastu budynkach użyteczności publicznej zostały przeprowadzone prace 

termomodernizacyjne związane z wymianą okien, natomiast w dwóch dokonano 

ocieplenia ścian. W 2013 i 2014 roku planuje się dalsze prace termomodernizacyjne 

w kolejnych czterech budynkach. 

 Zaopatrzenie w ciepło terenów rozwojowych zabudowy mieszkaniowej zależeć 

będzie od zamożności gospodarstw domowych oraz od preferencji przyszłego 

użytkownika w oparciu o indywidualną analizę uwzględniającą oferty dostawców, 

możliwości techniczne i ekonomiczne realizacji układu grzewczego oraz komfort 

eksploatacji.  

 Dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego powinno się 

promować instalacje nowoczesnych kotłów oraz stosowanie paliw o większej wartości 

opałowej, a niższej zawartości siarki i popiołu. Z uwagi na ochronę środowiska 

proponuje się przeprowadzanie wszystkich inwestycji z zakresu modernizacji systemów 

ciepłowniczych w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne, ograniczające 

zanieczyszczenia pochodzące ze spalania poszczególnych mediów grzewczych. 
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III.3. PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC I ENERGIĘ CIEPLNĄ   

 
 Opracowana w ramach niniejszego projektu prognoza zaopatrzenia w ciepło dla 

gminy Sosnówka ma charakter szacunkowy. Na potrzeby niniejszej analizy 

przygotowano scenariusze zapotrzebowania na energię i moc cieplną. Przy ich 

opracowywaniu oparto się na dostępnych informacjach, prognozach i strategiach 

społeczno-gospodarczego rozwoju kraju dostosowanych do specyfiki gminy Sosnówka. 

Wykorzystano również ogólnie dostępne dane statystyczne (dane GUS, informacje 

zawarte w Banku Danych Lokalnych, danych z Urzędu Gminy w Sosnówce oraz 

wskaźnikach energetycznych).  

 Obecnie przeciętna wielkość mieszkania wynosi 89,73 m2, na jednego mieszkańca 

przypada średnio 25,25 m2, w jednym gospodarstwie domowym mieszkają średnio 

3 osoby. W ostatnich latach do użytku było oddawane średnio 1 mieszkanie/rok. 

 Aktualne całkowite zapotrzebowanie na moc i energię cieplną wynoszą: 

6,98 MW/rok i 112,99 TJ/rok, z czego moc i energia potrzebne do celów grzewczych: 

5,84 MW/rok i 94,53 TJ/rok; moc i energia potrzebne do przygotowania c.w.u.: 

1,14 MW/rok i 18,46 TJ/rok. Wskaźniki przeciętnego rocznego zużycia energii cieplnej 

na ogrzanie 1m2 budynku jednorodzinnego przyjęto w wysokości 315 kWh/m2 oraz 

jednostkowego zapotrzebowania na moc – 0,07 kW/m2. Szacunkowy wskaźnik 

zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku termomodernizacji budynków 

mieszkalnych przyjęto na poziomie 5% od roku 2017, 10% od roku 2022 i 15% od roku 

2027 w stosunku do roku 2010. Zapotrzebowanie ciepła na przygotowanie c.w.u. 

określono na takich samych zasadach jak dla stanu istniejącego. 

 W prognozach uwzględniono spadek zapotrzebowania na ciepło w  wyniku działań 

termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej. 

 Na obszarze gminy Sosnówka dostępne są obecnie dwa tereny inwestycyjne: 

 teren inwestycyjny przy drodze powiatowej nr 1091 L o powierzchni 0,18 ha 

z przeznaczeniem na usługi handlowe, 

 teren inwestycyjny przy drodze powiatowej nr 1084 L oraz drodze gminnej nr 

101206 L o powierzchni 0,3 ha z przeznaczeniem na usługi oświatowe. 

 Biorąc pod uwagę potencjał terenów inwestycyjnych przyjęto, że w przypadku 

budynków przeznaczonych pod działalność gospodarczą oszczędności osiągnięte 
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w wyniku ich termomodernizacji zostaną zrekompensowane zapotrzebowaniem na 

ciepło w nowopowstałych budynkach z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.  

  

Zapotrzebowanie na moc i energię cieplną prognozowano według czterech scenariuszy: 

 

 

Scenariusz 1 - Regresywny 
Scenariusz 2 - Pasywny 
Scenariusz 3 - Umiarkowany 
Scenariusz 4 - Aktywny 

 

  

W Scenariuszu 1 - regresywnym zakłada się, że w wyniku spadku liczby 

mieszkańców nastąpi znaczny spadek liczby zamieszkanych mieszkań.  Scenariusz 2 - 

pasywny zakłada wzrost liczby mieszkań na poziomie połowy aktualnego rocznego 

przyrostu. Zgodnie ze scenariuszem 3 - umiarkowanym, tempo przyrostu liczby 

mieszkań zostanie zachowane na obecnym poziomie, natomiast według scenariusza 3 -

 aktywnego, będzie wyższe od obecnego.  

 Poniżej zaprezentowane tabele oraz wykresy przedstawiają prognozę 

zapotrzebowania na moc i energię cieplną według czterech scenariuszy. W każdym 

z nich przedstawiono model zapotrzebowania na moc i energię cieplną w dwóch 

wersjach: z zakładaną termomodernizacją budynków mieszkalnych oraz bez niej.  
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Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sosnówka na lata 2013-2027 

 

 

Tabela 29 Prognozowane zapotrzebowanie na moc i energię cieplną wg Scenariusza 1 - Regresywnego 

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Energia na cele grzewcze (TJ) 91,54 91,11 90,88 90,66 90,43 90,19 89,96 89,72 89,45 89,19 88,91 88,61 88,29 87,96 87,61 

Energia na cele grzewcze po 
termomomodernizacji (TJ) 91,54 91,11 90,88 90,66 86,74 86,52 86,30 86,07 85,82 81,95 81,70 81,42 81,14 80,84 76,98 

Moc na cele grzewcze (MW) 5,65 5,63 5,62 5,60 5,59 5,57 5,56 5,54 5,53 5,51 5,49 5,48 5,46 5,43 5,41 

Moc na cele grzewcze po 
termomodernizacji (MW) 5,65 5,63 5,62 5,60 5,36 5,35 5,33 5,32 5,30 5,06 5,05 5,03 5,01 5,00 4,76 

Energia na c.w.u. (TJ) 17,67 17,60 17,55 17,50 17,45 17,40 17,35 17,30 17,24 17,19 17,13 17,06 17,00 16,92 16,85 

Moc na c.w.u. (MW) 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,04 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 30 Prognozowane zapotrzebowanie na moc i energię cieplną wg Scenariusza 2 - Pasywnego 

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Energia na cele grzewcze (TJ) 94,54 94,33 94,43 94,43 94,53 94,53 94,63 94,63 94,73 94,73 94,84 94,84 94,94 94,94 95,04 

Energia na cele grzewcze po 
termomomodernizacji (TJ) 

94,54 94,33 94,43 94,43 90,64 90,64 90,74 90,74 90,84 86,94 87,03 87,03 87,12 87,12 83,30 

Moc na cele grzewcze (MW) 5,84 5,83 5,83 5,83 5,84 5,84 5,85 5,85 5,85 5,85 5,86 5,86 5,87 5,87 5,87 

Moc na cele grzewcze po 
termomodernizacji (MW) 

5,84 5,83 5,83 5,83 5,60 5,60 5,61 5,61 5,61 5,37 5,38 5,38 5,38 5,38 5,15 

Energia na c.w.u. (TJ) 17,67 17,60 17,55 17,50 17,45 17,40 17,35 17,30 17,24 17,19 17,13 17,06 17,00 16,92 16,85 

Moc na c.w.u. (MW) 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,04 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 31 Prognozowane zapotrzebowanie na moc i energię cieplną wg Scenariusza 3 - Umiarkowanego 

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Energia na cele grzewcze (TJ) 94,54 94,43 94,53 94,63 94,73 94,84 94,94 95,04 95,14 95,24 95,35 95,45 95,55 95,65 95,75 

Energia na cele grzewcze po 
termomomodernizacji (TJ) 

94,54 94,43 94,53 94,63 90,84 90,93 91,03 91,13 91,22 87,40 87,49 87,58 87,67 87,76 83,91 

Moc na cele grzewcze (MW) 5,84 5,83 5,84 5,85 5,85 5,86 5,87 5,87 5,88 5,88 5,89 5,90 5,90 5,91 5,92 

Moc na cele grzewcze po 
termomodernizacji (MW) 

5,84 5,83 5,84 5,85 5,61 5,62 5,62 5,63 5,64 5,40 5,41 5,41 5,42 5,42 5,18 

Energia na c.w.u. (TJ) 17,67 17,60 17,55 17,50 17,45 17,40 17,35 17,30 17,24 17,19 17,13 17,06 17,00 16,92 16,85 

Moc na c.w.u. (MW) 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,04 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 32 Prognozowane zapotrzebowanie na moc i energię cieplną wg Scenariusza 4 - Aktywnego 

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Energia na cele grzewcze (TJ) 94,54 94,53 94,73 94,94 95,14 95,35 95,55 95,75 95,96 96,16 96,37 96,57 96,78 96,98 97,18 

Energia na cele grzewcze po 
termomomodernizacji (TJ) 

94,54 94,53 94,73 94,94 91,22 91,42 91,61 91,80 92,00 88,22 88,41 88,59 88,77 88,96 85,12 

Moc na cele grzewcze (MW) 5,84 5,84 5,85 5,87 5,88 5,89 5,90 5,92 5,93 5,94 5,95 5,97 5,98 5,99 6,00 

Moc na cele grzewcze po 
termomodernizacji (MW) 

5,84 5,84 5,85 5,87 5,64 5,65 5,66 5,67 5,68 5,45 5,46 5,47 5,49 5,50 5,26 

Energia na c.w.u. (TJ) 17,67 17,60 17,55 17,50 17,45 17,40 17,35 17,30 17,24 17,19 17,13 17,06 17,00 16,92 16,85 

Moc na c.w.u. (MW) 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,04 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 15 Porównanie zapotrzebowania na energię wg Scenariusza 1     Wykres 16 Porównanie zapotrzebowania na moc wg Scenariusza 1 

          
Źródło: Opracowanie własne    Źródło: Opracowanie własne 

 
Wykres 17 Porównanie zapotrzebowania na energię wg Scenariusza 2     Wykres 18 Porównanie zapotrzebowania na moc wg Scenariusza 2 
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Źródło: Opracowanie własne                   Źródło: Opracowanie własne 

 
 
Wykres 19 Porównanie zapotrzebowania na energię wg Scenariusza 3                Wykres 20 Porównanie zapotrzebowania na moc wg Scenariusza 3 

                    
Źródło: Opracowanie własne                                                               Źródło: Opracowanie własne 

 



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sosnówka na lata 2013-2027 

65 | S t r o n a  

 

Wykres 21 Porównanie zapotrzebowania na energię wg Scenariusza 4              Wykres 22 Porównanie zapotrzebowania na moc wg Scenariusza 4 

                     
Źródło: Opracowanie własne                                                                                                      Źródło: Opracowanie własne 

 

Wykres 23 Zapotrzebowania na energię cieplną przed termomodernizacją                Wykres 24 Zapotrzebowania na energię cieplną po termomodernizacji 

              
Źródło: Opracowanie własne                                                                                                                    Źródło: Opracowanie własne 

 
Wykres 25 Zapotrzebowanie na moc przed termomodernizacją                                           Wykres 26 Zapotrzebowanie na moc po termomodernizacją 
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Źródło: Opracowanie własne                                                                                                                    Źródło: Opracowanie własne
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III.4. ZESTAWIENIE NOŚNIKÓW CIEPŁA  

 
Podstawowym nośnikiem energii pierwotnej dla ogrzewania budynków 

mieszkalnych i obiektów zlokalizowanych na terenie gminy, z uwagi na dostępność oraz 

możliwości finansowe mieszkańców, jest paliwo stałe, przede wszystkim węgiel 

kamienny. W małym stopniu do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywany jest olej 

opałowy oraz ekogroszek. Koszty wykorzystania gazu jako czynnika grzewczego są zbyt 

wysokie dla większości gospodarstw, dlatego też rzadko jest on wykorzystywany do 

tego celu. Zamiana paliwa na inne niż węgiel kamienny w zabudowie prywatnej, ze 

względu na koszty inwestycyjne obejmujące zarówno modernizację kotłowni i wymianę 

kotłów, jak i cenę paliwa, jest aktualnie rzadko stosowana. 

Piecowy system ogrzewania oparty jest na tradycyjnym paliwie, obok węgla 

wykorzystuje również drewno, odpady drzewne i inne odpady gospodarskie. Na 

poniższym wykresie przedstawiono strukturę rodzajów paliw wykorzystywanych do 

ogrzewania budynków będących własnością gminy.  

 

Wykres 27 Struktura nośników energii cieplnej 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Powyższa struktura potwierdza, że głównym nośnikiem energii jest paliwo stałe, 

najmniej wykorzystywane są natomiast olej opałowy, stosowany w Publicznym 

Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Sosnówce oraz ekogroszek w Gminnym Ośrodku 
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Zdrowia. Poniższe tabele prezentują ilości zużytych paliw (oleju opałowego i węgla) 

w budynkach stanowiących własność gminy Sosnówka. Pod uwagę wzięto jedynie te 

budynki, w których zużycie paliw stanowi istotny procent zużycia nośników energii 

ogółem w gminie. Pominięto budynki, które nie wpływają znacząco na ogólne zużycie 

nośników energii w budynkach użyteczności publicznej. 

 

Tabela 33 Zestawienie zużycia oleju opałowego w Szkole Podstawowej oraz Publicznym Gimnazjum 
w Sosnówce w latach 2002-2011 

Rok 
Ilość zużytego oleju 
opałowego w litrach 

2002 10 000 

2003 13 000 

2004 15 000 

2005 13 100 

2006 14 000 

2007 20 000 

2008 23 100 

2009 20 000 

2010 20 000 

2011 25 071 
Źródło: Zasoby własne Urzędu Gminy w Sosnówce 

 

 

Tabela 34 Zestawienie zużycia węgla w Urzędzie Gminy, OSP, GBP i GOK w Sosnówce 
w latach 2002-2011 

Rok 
Ilość zużytego węgla 

w kg 

2002 35 390 

2003 53 367 

2004 45 864 

2005 35 260 

2006 32 270 

2007 51 763 

2008 40 190 

2009 39 790 

2010 43 840 

2011 45 100 
Źródło: Zasoby własne Urzędu Gminy w Sosnówce 
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Tabela 35 Zestawienie zużytego węgla kamiennego w Szkole Podstawowej w Motwicy 
w latach 2002-2011 

Rok 
Ilość zużytego węgla 

kamiennego              
w kg 

2002 14 310 

2003 13 760 

2004 16 780 

2005 15 070 

2006 14 540 

2007 12 990 

2008 15 250 

2009 14 840 

2010 19 780 

2011 13 000 
Źródło: Zasoby własne Urzędu Gminy w Sosnówce 

 

 Zużycie węgla i oleju opałowego jest zmienne w poszczególnych latach, czego 

główną przyczyną są warunki atmosferyczne panujące w okresach zimowych.  

W okresie sezonu grzewczego kotłownie c.o. z reguły pracują dwufunkcyjnie, co 

umożliwia dostawę ciepła na potrzeby grzewcze oraz przygotowania c.w.u.  Odbiorcy 

indywidualni wyposażeni w węzły dwufunkcyjne, w okresie zimowym przygotowanie 

ciepłej wody użytkowej, realizują w oparciu o paliwo podstawowe wykorzystywane na 

cele c.o., natomiast poza sezonem grzewczym wykorzystywane są m.in. podgrzewacze 

elektryczne.  

 Coraz częściej na terenie gminy mają zastosowanie ekologiczne nośniki energii - 

kolektory słoneczne. W chwili obecnej na jej terenie energia słoneczna wykorzystywana 

jest do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w domach jednorodzinnych oraz 

budynkach użyteczności publicznej za pomocą zestawów solarnych. 

Poniższa tabela prezentuje zestawienie instalacji solarnych zamontowanych na  

prywatnych domach mieszkańców gminy oraz obiektach użyteczności publicznej  

w ramach projektu pn. „Czysta energia w Dolinie Zielawy” współfinansowanego 

w ramach RPO WL na lata 2007-2013. Zestawy służą do podgrzewania ciepłej wody 

http://www.dolinazielawy.pl/
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użytkowej, co przyczynia się do ograniczenia wykorzystania energii cieplnej 

pozyskiwanej z tradycyjnych źródeł na rzecz energii odnawialnej.  

 

Tabela 36 Zestawienie zestawów solarnych zamontowanych w ramach projektu „Czysta energia 
w Dolinie Zielawy” 

Wyszczególnienie Ilość 

Instalacja solarna dla 1-3 osób 15 

Instalacja solarna dla 4-5 osób 42 

Instalacja solarna dla 6 osób 20 

Instalacja solarna  dla 7 i 
więcej osób 

13 

Instalacja solarna dla 
budynków użyteczności 
publicznej 

4 

Łącznie 94 
Źródło: Zasoby własne Urzędu Gminy w Sosnówce 

 

 Zły stan techniczny budynków oraz sposób ich ogrzewania przy użyciu paliw 

stałych, często niskiej jakości, wpływa na wysoką energochłonność obiektów. 

Racjonalizacja w zakresie redukcji zużycia energii w sektorze mieszkaniowym zależy 

indywidualnie od świadomości i możliwości finansowych właścicieli budynków. 
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III.5. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE CIEPŁA   

  
 
  Zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak i w mieszkaniach prywatnych 

można podjąć działania, które przyczynią się do poprawy ich bilansu cieplnego. Jednym 

z takich działań jest wprowadzenie systemu monitoringu zużycia energii cieplnej oraz 

jej nośników w obiektach oświatowych oraz pozostałych obiektach gminnych.  

Zgromadzone dane mogą służyć jako podstawa do podejmowania decyzji dotyczących 

przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła. Istotne znaczenie ma również 

świadomość użytkowników obiektów użyteczności publicznej (dyrektorów szkół, 

administratorów, obsługi) w zakresie działań i zachowań prooszczędnościowych.  

  

 Do działań inwestycyjnych związanych z poprawą efektywności energetycznej 

w obiektach użyteczności można zaliczyć: 

 ocieplanie stropodachów, ścian zewnętrznych, stropów piwnic, 

 wymiana okien i drzwi na nowe o lepszych właściwościach termoizolacyjnych, 

 uszczelnienie okien i ram okiennych, 

 modernizacja instalacji grzewczych, 

 montaż tzw. wiatrołapów, 

 montaż zagrzejnikowych ekranów refleksyjnych, 

 montaż lub wymiana wewnętrznej instalacji c.o., 

 montaż systemu sterowania ogrzewaniem, 

 montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych wraz z podpionowymi 

zaworami regulacyjnymi, zapewniającymi stabilność hydrauliczną wewnętrznej 

instalacji grzewczej 

 kompletna wymiana istniejącego źródła ciepła opalanego paliwem stałym (węgiel, 

koks) na nowoczesne opalane paliwami przyjaznymi dla środowiska (gaz ziemny, 

gaz płynny olej opałowy, odpady drzewne, węgiel typu ekogroszek, itp.),  

 montaż izolacji termicznej na elementach instalacji c.w.u. - zaizolowanie 

wymienników, zasobników, instalacji rozprowadzającej i przewodów cyrkulacyjnych 

c.w.u. 
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 montaż zaworów regulacyjnych na rozprowadzeniach c.w.u. zapewniających regulację 

hydrauliczną systemu c.w.u. 

 
Przy budowie nowych budynków warto zwracać uwagę na następujące aspekty: 

 usytuowanie budynku z uwzględnieniem rzeźby terenu, nasłonecznienia, 

kierunków wiatrów, osłony zielenią itd., 

 forma budynku maksymalnie zwarta, bez występów i uskoków, pomieszczenia 

z dużymi oknami od strony południowej, małe okna lub ich brak od strony 

północnej, 

 przegrody zewnętrzne (ściany, dach lub stropodach) bardzo dobrze izolowane 

termicznie, z minimalną ilością mostków termicznych i szczelne, 

 okna i drzwi zewnętrzne o wysokiej szczelności i wysokiej izolacyjności 

termicznej, 

 nocna izolacja okien (okiennice), 

 konstrukcja budynku eliminująca większość mostków termicznych, 

 balkony o specjalnej konstrukcji ograniczającej do minimum mostki termiczne, 

 wykorzystanie kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
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IV. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  

 

 Kolejnym istotnym elementem planowania energetycznego jest określenie wielkości 

zapotrzebowania na energię elektryczną na obszarze gminy Sosnówka. Obecnie 

dostępność do energii elektrycznej jest jednym z podstawowych czynników 

niezbędnych dla egzystencji ludności. Należy podkreślić jednak, że użytkowanie energii 

wywiera najbardziej szkodliwy wpływ na środowisko spośród wszystkich rodzajów 

aktywności człowieka na Ziemi. Jest to wynikiem zarówno ogromnej ilości użytkowanej 

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

w celu dostosowania do potrzeb odbiorców. 

  Przedstawiona w rozdziale IV prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną 

ma charakter szacunkowy i opiera się na ogólnie dostępnych danych statystycznych, tj. 

danych GUS, informacjach zawartych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 

i Mieszkań, danych Urzędu Gminy w Sosnówce oraz danych udostępnionych przez 

operatora sieci energetycznej.  

 
 

IV.1. CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU OBECNEGO  

 
Stan techniczny sieci dystrybucyjnych wysokiego napięcia (WN) na terenie 

województwa lubelskiego zapewnia dostawy energii elektrycznej, jednak mimo 

sukcesywnej modernizacji tych sieci i urządzeń rozdzielczych ich struktura wiekowa 

nadal jest niekorzystna (powyżej 40% sieci pracuje na granicy wyeksploatowania). Stan 

sieci średniego napięcia (SN) i urządzeń do transformacji średniego napięcia jest 

niezadowalający. Układy sieci 15 kV oparte są głównie na liniach napowietrznych ze 

stacjami transformatorowymi słupowymi. Stan sieci średniego napięcia ma istotny 

wpływ na możliwości przyłączania obiektów małej energetyki opartej o odnawialne 

źródła energii. Sieci niskiego napięcia (nN) napowietrzne wiejskie pracują w układzie 

pierścieniowym otwartym ze stałym podziałem sieci, natomiast linie do stacji 

transformatorowych wykonane są jako promieniowe i w przypadku awarii odczuwalny 

jest brak rezerwowego zasilania. Na terenie województwa występuje duża awaryjność 
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sieci niskiego napięcia. Przyczyną tego stanu jest wiek tych linii oraz małe przekroje 

przewodów w stosunku do występujących obciążeń.  

Zaopatrzenie ludności powiatu bialskiego w energię elektryczną odbywa się liniami 

napowietrznymi (o napięciu 110 kV) krajowego sytemu elektroenergetycznego  

z następujących kierunków dostaw: 

 linią 110 kV relacji Kozienice – Stoczek Łukowski – Łuków – Międzyrzec Podlaski, 

 linią 110 kV relacji Kozienice – Siedlce- Przemysłowa – Łosice – Biała Podlaska, 

 linią 110 kV relacji Kozienice – Siedlce – Łosice – Hołowczyce – Janów Podlaski, 

 linią 110 kV relacji Lublin 400 – Parczew – Wisznice, 

 linią dwutorową 110 kV relacji Brześć – Wólka Dobryńska.  

Łączna długość linii 110 kV wynosi 216 km.  

 

Dla potrzeb powiatu bialskiego zlokalizowanych jest sześć stacji rozdzielczych 

110/15 kV (GPZ), zasilających sieć średniego napięcia. Stacje te zlokalizowane są 

w Białej Podlaskiej (ul. Wola, ul. Sitnicka), Wisznicach, Janowie Podlaskim, Międzyrzecu 

Podlaskim oraz w Wólce Dobryńskiej. 

 Zaopatrzenie gminy Sosnówka w energię elektryczną odbywa się za pośrednictwem 

linii średniego napięcia (SN) o długości  66,1 km oraz niskiego napięcia o długości 

140 km, które stanowią systemy powiązań zewnętrznych. Ponadto na jej terenie 

znajduje się 56 stacji transformatorowych SN/nN.  

 

Wykres 28 Struktura linii elektroenergetycznych na terenie gminy Sosnówka 

 
 Źródło: Opracowanie własne 
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 Istniejąca napowietrzna sieć elektryczna powstała w 1971 roku, jest dobrze 

rozbudowana i zapewnia dostęp do energii elektrycznej wszystkim odbiorcom. 

Modernizacji poddana została  w 1992 r. Zgodnie z danymi Urzędu Gminy w Sosnówce 

przez teren gminy nie przebiegają napowietrzne linie wysokiego napięcia (WN). 

Poniższa tabela i wykres zawierają zestawienie linii energetycznych SN na terenie gminy 

Sosnówka. 

 
Tabela 37 Zestawienie linii energetycznych na terenie gminy Sosnówka 

Lp. Przekrój 
przewodów linii 

SN 

Długość linii na 
terenie gminy 

(km) 

1 AFL-25 28,8 

2 AFL-35 16,2 

3 AFL-50 21,1 

4 AFL-70 0,00 

Ogółem 66,1 
Źródło: Dane PGE 

 

Wykres 29 Zestawienie długości linii energetycznych SN 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 Na chwilę obecną w gminie Sosnówka głównym dostawcą energii elektrycznej, 

wykorzystywanej przez  obiekty użyteczności publicznej oraz oświetlenie uliczne, jest 

PKP Energetyka Warszawa Spółka Akcyjna.  Dystrybutorem energii w 2012 roku jest 

natomiast  PGE Dystrybucja S.A. Odział Lublin. Posterunek Energetyczny, którego 

pracownicy nadzorują sprawność działania systemu, zlokalizowany jest w miejscowości 

Wisznice. 
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 Przeciętnym odbiorcą energii elektrycznej w gminie Sosnówka jest średniej 

wielkości gospodarstwo rolne pobierające energię o mocy szczytowej 5-10 kW, do celów 

bytowych i zasilania urządzeń służących do produkcji rolnej. Tylko niewielki odsetek 

odbiorców wiejskich korzysta z energii o mocy szczytowej przekraczającej 10 kW.  

 Szacuje się, że aktualne roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w gminie 

Sosnówka wynosi ok. 2 603, 52 MWh.  

  

Poniższa tabela zawiera zestawienie zużycia energii elektrycznej w podziale na 

odbiorców indywidualnych i przemysłowych w latach 2007 – 2011. 

 

 

Tabela 38 Zużycie energii elektrycznej w gminie Sosnówka w latach 2007-2011 

Rok 

Odbiorcy 
indywidualni 

Odbiorcy 
przemysłowi 

Energia zużyta 

Zużycie energii kWh Zużycie energii kWh WN SN nN 

2007 2 088 334 472 364 0 0 2 560 698 

2008 2 032 391 494 539 0 0 2 526 930 

2009 2 057 193 490 139 0 0 2 547 332 

2010 2 146 642 493 261 0 0 2 639 903 

2011 2 118 242 485 276 0 0 2 603 518 

 
Zużycie energii GWh Zużycie energii GWh WN SN nN 

2007 2,088 0,472 0 0 2,561 

2008 2,032 0,495 0 0 2,527 

2009 2,057 0,490 0 0 2,547 

2010 2,147 0,493 0 0 2,640 

2011 2,118 0,485 0 0 2,604 
Źródło: Dane PGE 
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Wykres 30 Porównanie zużycia energii elektrycznej  w gminie Sosnówka w latach 2007-2011 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w powiecie bialskim wynosiło 

76 232 MWh. Energia zużywana na terenie gminy Sosnówka stanowiła około 3% energii 

elektrycznej zużywanej na terenie całego powiatu bialskiego.  

 

 Aktualne roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w budynkach będących 

własnością gminy Sosnówka oraz energię elektryczną niezbędną do zapewnienia 

oświetlenia ulicznego kształtuje się na poziomie  168 596,59 kWh.  Poniższe tabele 

zawierają szczegółowe zestawienie zapotrzebowania na energię elektryczną wg rodzaju 

punktu poboru.  

 
Tabela 39 Szacowane aktualne zapotrzebowanie na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego 

Lp. Rodzaj punktu poboru Taryfa Moc umowna 
Szacowane roczne zużycie 

energii [kWh] 

1 Oświetlenie uliczne w Rozwadówce C11 4 707,43 

2 Oświetlenie uliczne w Wygnance C11 3 657,14 

3 Oświetlenie uliczne w Czeputce C11 5 697,15 

4 Oświetlenie uliczne w Sapiehowie C11 5 939,43 

5 Oświetlenie uliczne w Pogorzelcu C11 5 926,86 

6 Oświetlenie uliczne w Pogorzelcu C11 5 891,43 

7 Oświetlenie uliczne w Pogorzelcu C11 5 333,72 

8 Oświetlenie uliczne w Motwicy C11 4 476,57 

9 Oświetlenie uliczne w Motwicy C11 5 925,71 
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10 Oświetlenie uliczne w Romanowie C11 5 660,57 

11 Oświetlenie uliczne w Żeszczynce C11 5 1 597,71 

12 Oświetlenie uliczne w Dębowie C11 5 379,42 

13 Oświetlenie uliczne w Dębowie C11 5 662,86 

14 Oświetlenie uliczne w Żeszczynce C11 5 1 460,57 

15 Oświetlenie uliczne w Rozwadówce C11 14 929,14 

16 Oświetlenie uliczne w Rozwadówce C11 14 517,71 

17 Oświetlenie uliczne w Sosnówce C11 5 330,29 

18 Oświetlenie uliczne w Sosnówce C11 5 925,71 

19 Oświetlenie uliczne w Sosnówce C11 5 2 606,86 

20 Oświetlenie uliczne w Rozwadówce C11 5 231,99 

21 Oświetlenie uliczne w Przechodzie C11 5 1 718,86 

22 Oświetlenie uliczne w Przechodzie C11 5 462,86 

23 Oświetlenie uliczne w Sosnówce C12a 35 17 065,15 

24 Oświetlenie uliczne w Lipinkach C11 5 69,72 

Razem: 36 174,86 

Źródło: Dane własne Urzędu Gminy w Sosnówce 
 

 
 

Tabela 40 Szacowane aktualne zapotrzebowanie na energię elektryczną dla budynków będących 
własnością gminy Sosnówka 

Lp. Rodzaj punktu poboru Taryfa 
Moc 

umowna 
Szacowane roczne zużycie 

energii [kWh] 

1 OSP w Rozwadówce C11 14 0,00 

2 Rezmizo - świetlica w Przechodzie C11 18 267,43 

3 Wygnanka 48 C11 14 75,43 

4 Remiza w Czeputce C11 5 6,87 

5 Wiejski Dom w Sapiehowie C11 11 250,29 

6 OSP w Lipinkach C11 14 5 750,86 

7 OSP w Wygnance C11 5 4 721,14 

8 OSP w Sosnówce  C11 14 4 452,57 

9 Sosnówka 34 C11 20 34 011,43 

10 OSP w Motwicy C11 14 665,14 

11 Dożynki Gminne w Sosnówce C11 35 67,42 

12 Ośrodek Kultury w Sosnówce C11 14 5 598,86 

13 Festyn Szkolny w Sosnówce C11 35 217,15 

14 Wiejski Klub Kultury w Dębowie C11 5 171,43 

15 Wiejski Dom Kultury w Czeputce C11 - 342,86 

16 
Lokal mieszkalny w Szkole 
Podstawowej w Motwicy 

C11 - 0,00 

17 Koło Gospodyń w Rozwadówce C11 4 114,29 

18 Wodociągi w Sosnówce C12a 35 51 581,70 

Razem: 108 294,87 

Źródło: Dane własne Urzędu Gminy w Sosnówce 
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Tabela 41 Szacowane aktualne zapotrzebowanie na energię elektryczną dla budynków oświaty 

Lp. Rodzaj punktu poboru Taryfa Moc umowna 
Szacowane roczne zużycie 

energii [kWh] 

1 Publiczne Gimnazjum w Sosnówce C11 22 12 156,57 

2 Szkoła Podstawowa w Motwicy C11 14 5 149,71 

3 Szkoła Podstawowa w Sosnówce C11 18 6 793,15 

4 
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych  
w Żeszczynce 

C11 14 27,43 

Razem: 24 126,86 

Źródło: Dane własne Urzędu Gminy w Sosnówce 
 
 
 
 Największy udział w zużyciu energii elektrycznej przypada na budynki będące 

własnością gminy – 64%. Na oświetlenie uliczne zużywane jest 22% energii 

elektrycznej, natomiast na budynki oświaty 14%.  Opisaną strukturę prezentuje 

poniższy wykres.  

 
Wykres 31 Struktura zapotrzebowania na energię elektryczną 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Poniżej za pomocą analizy SWOT przedstawiono ocenę stanu obecnego 

zaopatrzenia w energię elektryczną w gminie Sosnówka.  

 
Tabela 42 Analiza SWOT zaopatrzenia w energię elektryczną w gminie Sosnówka 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
 

1. Działalność gminy w zakresie   
pozyskiwania energii ze źródeł 
ekologicznych – partnerski projekt pięciu 
gmin polegający na budowie farmy 
fotowoltaicznej produkującej energię 
elektryczną.  
 

2. Zasoby gleb o niewielkiej przydatności 
rolniczej, które mogą być wykorzystane 
pod uprawę roślin energetycznych 
wykorzystywanych w biogazowniach.  
 

3. Rolniczy charakter gminy wpływający 
na potencjał produkcji  biomasy. 
 

4. Aktywność władz gminy 
w pozyskiwaniu środków finansowych 
przeznaczanych na racjonalizację zużycia 
energii elektrycznej.  
 

5.  Aktywność władz gmin w zakresie 
popularyzacji energooszczędnych 
rozwiązań.  
 

6.  Próba przewidywania i zarządzania 
przez władze gminy zmianą gospodarczą 
w aspekcie rozwoju potencjału 
odnawialnych źródeł energii – 
przystąpienie do projektu „Energetyczni 
Kreatorzy Zmian”. 
 

 

1. Niska świadomość mieszkańców 
w zakresie efektywności energetycznej. 
 

2. Brak GPZ na terenie gminy. 
 

3. Brak dostatecznie dużej ilości 
dostępnych mocy przyłączeniowych 
warunkujących możliwość przyłączenia do 
sieci elektrycznej (warunki przyłączenia) 
w przypadku inwestycji z zakresu OZE. 
 

4. Ograniczone środki finansowe lokalnej 
społeczności na inwestowanie 
w technologie racjonalizujące zużycie 
energii elektrycznej.  
 

SZANSE ZAGROŻENIA 
  

1. Rozwój technologii racjonalizujących 
zużycie energii elektrycznej pozyskiwanej 
z tradycyjnych surowców na trenie gminy .  
 

3. Wzrost świadomości mieszkańców 
w zakresie energooszczędnych 
i ekologicznych rozwiązań.   
 

4. Rozwój odnawialnych źródeł energii 
w oparciu o lokalne zasoby.   
 

1.  Niestabilna polityka na rynku paliw 
wpływająca na wysokie koszty 
uzyskiwania energii cieplnej ze źródeł 
tradycyjnych.  
 

2. Wykorzystywanie tradycyjnych metod 
pozyskiwania ciepła wpływające na 
zanieczyszczenie środowiska. 
 

3.  Niepewna sytuacja w zakresie polityki 
OZE.  
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5. Opracowanie polityki energetycznej 
gminy. 
 

6. Wykorzystanie ekologicznych źródeł 
pozyskiwania energii elektrycznej  
wpływające na zmniejszenie kosztów jej 
produkcji.   
 

7. Optymalne wykorzystanie zasobów 
naturalnych wynikających z potencjału 
gminy. 
 

8. Podniesienie świadomości ekologicznej 
i energetycznej.  
  

9. Planowanie i realizacja inwestycji ze 
szczególnym uwzględnieniem 
efektywności energetycznej (np. budowa 
oświetlenia hybrydowego). 
 

10. Zastępowanie dotychczas stosowanych 
urządzeń elektrycznych sprzętami 
charakteryzującymi się mniejszym 
poborem energii elektrycznej. 
 

4. Niechęć mieszkańców prowadząca do 
ograniczania rozwoju inwestycji sektora 
odnawialnych źródeł energii.  
 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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IV.2. CELE PODSTAWOWE I ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE 

 
W oparciu o przeprowadzoną powyżej analizę SWOT sformułowano podstawowe 

cele  gminy Sosnówka w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem działań gminy jest osiągnięcie poprawy sytuacji energetycznej, z jednej 

strony poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii, z drugiej poprzez zwiększenie 

efektywności energetycznej. Ma to doprowadzić do zwiększenia wykorzystania 

lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz poprawy jakości życia mieszkańców.  

 

  

 

 

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej pochodzącej 

z tradycyjnych źródeł na rzecz źródeł odnawialnych 

 

Wykorzystanie lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii 

(energia słoneczna, energia wiatrowa, biomasa) 

 

Modernizacja istniejących linii energetycznych 

 

Popularyzacja energooszczędnych zachowań wykorzystywania 

energii elektrycznej wśród lokalnej społeczności 

 

Opracowanie polityki gminy w zakresie pozyskiwania energii 

elektrycznej 
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Na podstawie informacji dostarczonych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin 

na terenie gminy Sosnówka planowane są następujące prace inwestycyjne: 

 przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej SN i nN w miejscowościach 

Motwica, Rozwadówka i Czeputka, 

 sukcesywna przebudowa odcinków leśnych linii SN napowietrznych na kablowe 

lub napowietrzne niepełnoizolowane, 

 automatyzacja pracy sieci poprzez planowaną wymianę odłączników w liniach SN 

na rozłączniki sterowane radiowo, 

 sukcesywna wymiana linii napowietrznych nN na izolowane lub kablowe, 

 bieżąca realizacja budowy nowych linii i przyłączy elektroenergetycznych 

w zakresie przyłączania nowych odbiorców. 

 

IV.3. PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC I ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ  

  

 Prognoza zaopatrzenia w energię elektryczną dla gminy Sosnówka, opracowana 

w ramach niniejszego projektu, ma charakter szacunkowy. Przy wyznaczaniu 

zaopatrzenia oparto się na dostępnych informacjach, prognozach i strategiach 

społeczno-gospodarczego rozwoju kraju dostosowanych do specyfiki gminy Sosnówka. 

Wykorzystano również ogólnie dostępne dane statystyczne (dane GUS, informacje 

zawarte w Banku Danych Lokalnych, danych z Urzędu Gminy w Sosnówce).  

 Zapotrzebowanie na energię elektryczną jest uzależnione m. in. od aktywności 

gospodarczej (wielkość produkcji i usług) i społecznej (liczba mieszkań, liczba 

mieszkańców, standard i komfort życia) oraz energochłonności, czyli wykorzystaniu 

energii na takie cele jak: przygotowanie posiłków, oświetlenie, napęd sprzętów 

w gospodarstwie domowym. 

W gospodarstwach indywidualnych głównym czynnikiem kształtującym zmianę 

zapotrzebowania na energię elektryczną jest poprawa standardu życia i związane z tym 

wyposażenie mieszkań w urządzenia elektryczne oraz zmiany intensywności 

wykorzystywania tych urządzeń, natomiast wykorzystanie energii elektrycznej do celów 

grzewczych jest i będzie w najbliższym czasie marginalne. Zapotrzebowanie na energię 
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elektryczną w rolnictwie, które głównie związane jest z pokryciem potrzeb produkcji 

rolniczej wzrasta nieznacznie. 

 Zgodnie z danymi otrzymanymi z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, zużycie 

energii w gminie Sosnówka w roku 2011  wyniosło 2 603 518 kWh. W okresie do 

2030 r. zakłada się wzrost zużycia energii elektrycznej. Z "Aktualizacji prognozy 

zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030" wynika, że zapotrzebowanie na 

energię elektryczną do 2030 roku będzie rosło w średniorocznym tempie 1,6%.  

 Zapotrzebowanie na energię elektryczną w gminie Sosnówka prognozowano 

według czterech scenariuszy: 

 

Scenariusz 1 - Regresywny 
Scenariusz 2 - Pasywny 
Scenariusz 3 - Umiarkowany 
Scenariusz 4 - Aktywny 

 

 W Scenariuszu 1 - regresywnym zakłada się, że w wyniku spadku liczby 

mieszkańców nastąpi znaczny spadek liczby zamieszkanych mieszkań.  Scenariusz 2 - 

pasywny zakłada wzrost liczby mieszkań na poziomie połowy aktualnego rocznego 

przyrostu. Zgodnie ze scenariuszem 3 - umiarkowanym, tempo przyrostu liczby 

mieszkań zostanie zachowane na obecnym poziomie, natomiast według scenariusza 3 - 

aktywnego, będzie wyższe od obecnego. W każdym ze scenariuszy uwzględniono 

średnioroczne tempo wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną na 

poziomie 1,6%.  

 Poniżej zaprezentowane tabele oraz wykresy przedstawiają prognozę 

zapotrzebowania energię elektryczną według ww. scenariuszy.  
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Tabela 43 Prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną (MWh) w gminie Sosnówka wg Scenariuszy 1-4 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Wykres 32 Porównanie zapotrzebowania na energię elektryczną wg Scenariuszy 1-4 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Scenariusz 1 
Regresywny 

2 563,52 2 597,22 2 631,35 2 665,91 2 700,61 2 735,71 2 771,16 2 806,85 2 842,22 2 878,04 2 913,64 2 948,62 2 983,62 3 018,15 3 052,46 

Scenariusz 2 
Pasywny 

2 659,41 2 701,96 2 748,57 2 792,54 2 840,71 2 886,16 2 935,94 2 982,91 3 034,35 3 082,90 3 136,06 3 186,24 3 241,17 3 293,03 3 349,81 

Scenariusz 3 
Umiarkowany 

2 659,41 2 705,28 2 751,94 2 799,40 2 847,68 2 896,78 2 946,73 2 997,53 3 049,20 3 101,76 3 155,22 3 209,60 3 264,91 3 321,17 3 378,39 

Scenariusz 4 
Aktywny 

2 659,41 2 708,61 2 758,70 2 809,69 2 861,62 2 914,48 2 968,31 3 023,11 3 078,91 3 135,72 3 193,55 3 252,44 3 312,39 3 373,43 3 435,57 
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Wykres 33 Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną wg Scenariusza 1      Wykres 34 Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną wg Scenariusza 2    

                                    
Źródło: Opracowanie własne                                                                                                        Źródło: Opracowanie własne 

 
Wykres 35 Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną wg Scenariusza 3      Wykres 36 Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną wg Scenariusza 4       

                 
Źródło: Opracowanie własne                                                                                                        Źródło: Opracowanie własne
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IV. 4 PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ 

 

  Racjonalizacja użytkowania energii stanowi element optymalizacji procesu 

zaopatrzenia w energię gminy. Racjonalizacja, której nie są w stanie zrealizować 

przedsiębiorstwa energetyczne, winna podlegać planowaniu i organizacji ze strony 

gminy.  

Podstawowym zadaniem samorządu gminnego w procesie stymulowania działań 

racjonalizacyjnych jest pełnienie funkcji centrum informacyjnego oraz bezpośredniego 

wykonawcy i koordynatora działań racjonalizacyjnych, szczególnie tych, które związane 

są z podlegającymi gminie obiektami (szkoły, przedszkola, domy kultury, budynki 

komunalne itp.). Funkcja centrum informacyjnego winna przejawiać się poprzez: 

uświadamianie konsumentom energii korzyści płynących z jej racjonalnego 

użytkowania, promowaniu poprawnych ekonomicznie i ekologicznie rozwiązań 

w dziedzinie zaopatrzenia w energię elektryczną, w tym  propagowanie rozwiązań 

energetyki odnawialnej jako najbardziej korzystnych z punktu widzenia ochrony 

środowiska naturalnego, jak również uświadamianie możliwości związanych 

z dostępnym dla mieszkańców gminy preferencyjnym finansowaniem niektórych 

przedsięwzięć racjonalizacyjnych. 

Dodatkowo w celu racjonalizacji zużycia energii elektrycznej na trenie gminy 

Sosnówka proponuje się następujące działania:  

• stopniowe przechodzenie na stosowanie energooszczędnych źródeł światła 

w obiektach użyteczności publicznej oraz do oświetlenia ulic, placów itp., 

• montaż hybrydowego oświetlenia ulicznego, 

•  przeprowadzanie regularnych prac konserwacyjno - naprawczych i czyszczenia 

oświetlenia, 

• przesuwanie, w miarę możliwości, okresów pracy większych odbiorników energii 

elektrycznej na godziny poza szczytem. 
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V. ZAOPATRZENIE W PALIWA GAZOWE  

 
 

Na terenie gminy nie istnieje sieć gazowa. Dla potrzeb gospodarstw domowych 

rozprowadzany jest gaz propan – butan w butlach. Gazyfikacja będzie możliwa po  

doprowadzeniu gazociągu wysokiego ciśnienia i budowie stacji redukcyjnej na terenie 

gminy. Najbliżej położone stacje redukcyjne znajdują się w Białej Podlaskiej i Radzyniu 

Podlaskim. 

 W strukturze zużycia gazu w gospodarstwach domowych dominuje wykorzystywanie 

gazu w butlach w celu przygotowania posiłków. Koszty wykorzystania gazu jako 

czynnika grzewczego są zbyt wysokie dla większości gospodarstw, dlatego też rzadko 

jest on wykorzystywany do celów grzewczych. Urząd Gminy w Sosnówce nie dysponuje 

dokładnymi danymi dotyczącymi ilości zużywanego na terenie gminy gazu propan – 

butan. 

Na chwilę obecną nie planuje się działań inwestycyjnych związanych z przyłączeniem 

gminy do sieci gazowej. 
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VI. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK 

I LOKALNYCH ZASOBÓW PALIW I ENERGII, 

Z UWZGLĘDNIENIEM SKOJARZONEGO WYTWARZANIA CIEPŁA 

I ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIA CIEPŁA 

ODPADOWEGO Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH  

 

VI.1 MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA LOKALNYCH ZASOBÓW ENERGII 

I CIEPŁA UŻYTKOWEGO WYTWARZANYCH Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 

ENERGII 

  

  Odnawialne źródła energii to źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania 

energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal prądów i pływów 

morskich, spadki rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, 

a także biogazu powstającego w procesach odprowadzania i oczyszczania ścieków albo 

rozkładu składowych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Stanowią źródła energii, 

których używanie nie wiąże się z  długotrwałym ich deficytem.  

  Jak podkreśla się w „Wojewódzkim Programie Rozwoju Alternatywnych Źródeł 

Energii dla Województwa Lubelskiego” mają one najczęściej charakter zasobów 

lokalnych i jako takie powinny wywierać duży wpływ na rozwój gmin, politykę 

energetyczną i plany rozwoju lokalnego. 

Należy zaznaczyć, że jednostki samorządu terytorialnego oddziałują na rozwój 

odnawialnych źródeł energii (OZE) w ramach własnych zadań publicznych, których 

celem jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej oraz branie udziału 

w lokalnym planowaniu zaopatrzenia w energię. Ponadto inwestycje w zakresie OZE 

mogą wpływać korzystnie na rozwój wspólnot lokalnych. Umożliwiają bowiem 

wykorzystanie lokalnych zasobów i przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy. 

Zgodnie z Europejską Polityką Regionalną inwestycje takiego rodzaju przyczyniają się 

do poprawienia warunków życiowych w regionach zacofanych gospodarczo, 

dotkniętych upadkiem przemysłu, obszarów rolnych i nadbrzeżnych oraz o niskiej 

gęstości zaludnienia.  
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Kolejnym z argumentów przemawiającym za wykorzystywaniem lokalnych źródeł 

energii odnawialnej oraz inwestycjami w OZE są korzyści finansowe dla gmin związane 

z wpływami z podatków od nieruchomości od osób prawnych inwestujących w OZE 

i mających siedzibę na terenie danej gminy oraz od osób fizycznych mających miejsce 

zamieszkania na terenie danej gminy, np. rolników wydzierżawiających swoje 

nieruchomości pod elektrownie wiatrowe i uzyskujących z tego tytułu opodatkowane 

dochody. Należy podkreślić również, że inwestycje w OZE zaliczają się do przemysłu 

nieuciążliwego, a zagospodarowane na ten cel tereny nie tracą walorów użytkowych 

i turystycznych. Nie należy również zapominać o ich wpływie na promocję danej gminy. 

Jednostka samorządu terytorialnego uzyskuje  wizerunek gminy przyjaznej inwestorom, 

przychylnej rozwojowi nowych technologii i chroniącej środowisko, a zatem gminy, 

w której warto inwestować. 

Wzrost zapotrzebowania na energię, spowodowany szybkim rozwojem 

gospodarczym, ograniczona ilość zasobów kopalnych, a także nadmierne 

zanieczyszczenie środowiska, spowodowały w ostatnich latach, duże zainteresowanie 

odnawialnymi źródłami energii. Właściwe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

prowadzi do wymiernych efektów i korzyści w postaci oszczędzania zasobów surowców 

energetycznych, poprawy stanu środowiska, redukcji odpadów i zwiększenia poziomu 

bezpieczeństwa energetycznego. Energia pochodząca z OZE może stanowić istotny 

udział w bilansie energetycznym gmin.  

Jak wynika z niżej zaprezentowanej graficznie prognozy globalnego wykorzystania 

źródeł energii, z biegiem czasu będzie następowało stopniowe zastępowanie energii 

pochodzącej ze źródeł tradycyjnych energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych, takich 

jak energia słoneczna. 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/tematy/n/nieruchomosc
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Rysunek 1 Prognoza globalnego wykorzystania źródeł energii 

 
Źródło: solarwirtschaft.de 

 

 

Analiza stanu obecnego (prowadzonych z powodzeniem działań mających na celu 

zwiększenie produkcji energii pochodzącej z OZE) oraz planowanych inwestycji na 

terenie gminy Sosnówka  prowadzi do wniosku, iż obszar ten należy uznać za mający 

duży potencjał w zakresie produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

Największe znaczenie na terenie gminy mogą odgrywać takie niekonwencjonalne źródła 

energii, jak energia słoneczna, wiatrowa oraz pochodząca z biomasy.   
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VI.1.1 HYDROENERGETYKA  

 
Energia wodna wykorzystuje energię mechaniczną płynącej wody. Obecnie energia 

wodna przetwarzana jest na energię elektryczną (hydroenergetyka) lub 

wykorzystywana jest bezpośrednio do napędu maszyn (turbiny lub koło wodne). 

Energię mechaniczną wody możemy podzielić na energię przepływu rzek (energia 

kinetyczna i potencjalna jest zamieniana w energię elektryczną) oraz energię 

mechaniczną oceanów (ruchy masy wody, które zostały wywołane przez pływy, 

falowanie czy też różnice gęstości). 

Województwo lubelskie ma niewielkie zasoby wód powierzchniowych. Na jego 

terenie do jedynych rzek, na odcinkach których występują znaczne zasoby wodne, 

należą: Wisła na całej długości wzdłuż granicy województwa, Wieprz na odcinku 

Lubartów – ujście do Wisły oraz Bug na całej długości wzdłuż granicy państwa. Jak 

podaje „Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla 

Województwa Lubelskiego” teoretyczne zasoby wodno-energetyczne województwa 

wynoszą 707,22 GWh (2.546 x 1012 J), przy wyliczonej mocy 80,7 MW, i stanowią około 

3% zasobów teoretycznych kraju.  W praktyce potencjał teoretyczny nie jest możliwy 

w całości do wykorzystania między innymi z powodu braku technicznych możliwości 

zabudowy niektórych odcinków rzek, zbyt niskiej sprawności urządzeń służących do 

wytwarzania energii, uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych, zaspokojenia 

potrzeb innych użytkowników wód (zaopatrzenie w wodę do picia, dla przemysłu, 

rolnictwa), konieczności zachowania przepływów gwarantowanych, itp. 

Potencjał hydroenergetyczny rzek wskazuje na wartość energii, którą można byłoby 

uzyskać w elektrowniach wodnych zlokalizowanych na danym terenie. Jest on 

uzależniony od dwóch parametrów fizycznych. Pierwszym z nich jest przepływ 

jednostkowy rzeki, drugim natomiast spadek lustra wody. Iloczyn tych dwóch 

parametrów pomnożony przez wartość przyciągania ziemskiego odniesiony do 

wszystkich rzek na danym obszarze daje nam wynik, który powszechnie nazywany jest 

potencjałem teoretycznym. Wartość ta pomnożona przez ilość godzin w roku daje nam 

teoretyczne możliwości produkcji energii (np. elektrycznej) na danym obszarze w skali 

roku. Zasoby energetyczne rzek możliwe do wykorzystania z uwzględnieniem 

uwarunkowań technicznych, nazywane są potencjałem technicznym. 
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Poniższa mapa prezentuje układ sieci rzecznej powiatu bialskiego. Kolorem 

czerwonym oznaczono granice terytorialne gminy Sosnówka. 

 

 

Mapa 5 Układ sieci rzecznej powiatu bialskiego 

 
Źródło: „Strategia przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju potencjału 

odnawialnych źródeł energii na lata 20012-2019 dla powiatów bialskiego i parczewskiego” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Sosnówka na lata 2013-2027 

94 | S t r o n a  

 

 
Poniższa tabela prezentuje potencjał hydroenergetyczny rzek przepływających przez 

teren gminy Sosnówka.  

 

Tabela 44 Teoretyczny potencjał hydroenergetyczny rzek w gminie Sosnówka 

Wyszczególnienie 
Nazwa rzeki 

Romanówka Grabarka 

Długość odcinka [km] 10,14 25,73 

Wysokość początkowa       
[m n.p.m.] 

155 157,9 

Wysokość końcowa             
[m n.p.m.] 

152 140,6 

Przepływ początkowy 
[m3/s] 

0 0 

Przepływ końcowy [m3/s] 0,16 0,3 

Przepływ odcinka [m3/s] 0,08 0,15 

Potencjał teoretyczny [kW] 2 25 

Teoretyczne zasoby 
[MWh/rok] 

21 223 

Źródło: „Analiza potencjału odnawialnych źródeł energii w powiecie bialskim i możliwości jego 
wykorzystania wraz z rekomendowanymi projektami” 

 

 Jak wynika z powyższej tabeli potencjał teoretyczny dla rzeki Romanówka wynosi  

2 kW, natomiast teoretyczne zasoby energetyczne kształtują się na poziomie 

25 MWh/rok. Nieco lepiej wskaźniki te kształtują się dla rzeki Grabarka. Wynoszą one 

odpowiednio: 25 kW oraz 223 MWh/rok. Teoretyczne zasoby energetyczne powiatu 

bialskiego kształtują się na poziomie 200,19 GWh, zaś potencjał teoretyczny wyrażony 

jako moc surowa dla rzek przepływających przez powiat bialski wynosi około 22,85 

MW. Potencjał teoretyczny oraz teoretyczne zasoby energetyczne rzek znajdujących się 

na terenie gminy Sosnówka kształtują się na poziomie 0,12% zasobów powiatu 

bialskiego oraz 0,03% zasobów województwa lubelskiego. 

 
 

Tabela 45 Porównanie potencjału hydroenergetyczngo gminy Sosnówka, powiatu bialskiego 
i województwa lubelskiego 

Źródło: Opracowanie własne 

Wyszczególnienie Potencjał teoretyczny 
(MW) 

Teoretyczne zasoby 
energetyczne (MWh/rok) 

Gmina Sosnówka 0,027 248,00 

Powiat bialski 22,85 200 190,00 

Województwo lubelskie 80,70 707 220,00 
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VI.1.2. ENERGIA WIATRU  

 

Metoda produkcji energii polegająca na wykorzystaniu siły wiatru jest jedną 

z najbardziej znanych oraz jedną z najstarszych w historii. W ostatnich latach nastąpił jej 

bardzo gwałtowny rozwój.  Przyczyną takiego stanu rzeczy  jest chęć ograniczenia 

produkcji i emisji do atmosfery dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych dla 

środowiska związków chemicznych. 

Określenie zasobów energii wiatru w dowolnej lokalizacji, przy spełnieniu wysokich 

wymagań dokładności, jest przedsięwzięciem niezwykle złożonym. Do najistotniejszych 

lokalnych czynników wpływających na potencjał danego terenu na potrzeby energetyki 

wiatrowej należą: uwarunkowania klimatyczne, ukształtowanie i szorstkość terenu 

(lasy, zabudowania, pola), odległość od linii energetycznej, dostępność utwardzonych 

dróg dojazdowych oraz położenie poza obszarami prawnie chronionymi.  

Polska posiada dogodne warunki do rozwoju energetyki wiatrowej. Zróżnicowanie 

regionalne pod tym względem jest bardzo duże. Poniższa mapa prezentuje podział kraju 

na strefy w zależności od przydatność energetycznej danego obszaru (według 

klasyfikacji przyjętej przez Ośrodek Meteorologii IMiGW w Warszawie). 

Mapa 6  Strefy energetyczne wiatru w Polsce 

 
Źródło: „Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa 

Lubelskiego” 
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Najdogodniejsze warunki dla lokalizacji małych elektrowni wiatrowych występują 

w północno- zachodniej części województwa lubelskiego. Na obszarach bez przeszkód 

terenowych zasoby energetyczne wiatru na wysokości 30 m przekraczają 

1100 kWh/m2/rok. Jak podkreśla się w „Wojewódzki Programie Rozwoju 

Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego” niewielkie zasoby 

energetyczne wiatru na Lubelszczyźnie, a także duże zagęszczenie ostoi i tras przelotów 

ptaków (dla których realnym zagrożeniem są elektrownie wiatrowe), nie pozwalają 

wiązać większych nadziei z rozwojem energetyki wiatrowej na skalę przemysłową. 

Natomiast możliwy i pożądany jest rozwój tzw. małej energetyki autonomicznej 

(w gospodarstwach domowych). 

Teren gminy Sosnówka, tak jaki i przeważająca większość powiatu bialskiego,  

znajduje się na obszarze zaliczonym do strefy III – korzystnej dla rozwoju energetyki 

wiatrowej. Najkorzystniejsze warunki wietrzne panują w południowej oraz północno-

zachodniej części powiatu bialskiego. Potencjał energetyczny wiatru zmniejsza się 

w kierunku północno-wschodnim i na wysokości 30 m n.p.t. wynosi od 

1 100 kWh/m2/rok do 850 kWh/m2/rok w obszarze przygranicznym z Białorusią. Jako 

obszary preferowane do rozwoju energetyki wiatrowej „Wojewódzki Program Rozwoju 

Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego” wskazuje m.in. obszary 

w miejscowości Horodyszcze (gmina Wisznice), znajdującej się w bliskim sąsiedztwie 

gminy Sosnówka.  

Mapa 7 Strefy wietrzności Polski z zaznaczonym powiatem bialskim 

 
Źródło: „Energia odnawialna Polska 2006 – zasoby i wykorzystanie” 
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 Pomimo naturalnych ograniczeń w postaci wietrzności terenu gmina posiada 

dogodny potencjał w zakresie energetyki wiatrowej. Przemawia za tym przede 

wszystkim występowanie na jej trenie dużych przestrzeni, brak obszarów chronionych 

i korytarzy powietrznych ptaków. Czynnikiem mogącym ograniczać inwestycje jest brak 

linii WN przebiegających przez teren gminy Sosnówka, a także brak stacji GPZ. 

Najbliższa stacja GPZ z linią WN 110 kV znajduje się w miejscowości Wisznice oddalonej 

o około 10 km od potencjalnych inwestycji. Tereny o stosunkowo najlepszych 

parametrach lokalizacyjnych dla turbin wiatrowych zajmują około 13% powierzchni 

gminy. 

Planując inwestycję z zakresu energetyki wiatrowej należy w pierwszej kolejności  

wziąć pod uwagę takie aspekty jak warunki klimatyczne – zasoby wietrzne danego 

obszaru oraz ograniczenia środowiskowe, które związane są z występowaniem terenów 

zalesionych, będących pod ochroną przyrody. Kolejnym ważnym dla prawidłowej 

realizacji inwestycji uwarunkowaniem, jest system infrastruktury transportowej, 

w szczególności sieci drogowej, który może zapewnić możliwość transportu 

konstrukcyjnych elementów wielkogabarytowych elektrowni. Przy lokalizowaniu 

przedsięwzięcia należy unikać terenów znajdujących się na przedpolach punktów 

widokowych, osiach widokowych oraz w obrębie wnętrz krajobrazowych o dużych 

walorach przyrodniczo- kulturowych.  Niezwykle ważne jest  dokonania analizy 

oddziaływania inwestycji na środowisko oraz życie i zdrowie ludzi. Ograniczenia 

lokalizacji elektrowni wiatrowych wynikają z konieczności zachowania standardów 

emisyjnych (m. in. hałasu i wibracji).  Proponuje się, aby minimalna odległość farmy 

wiatrowej od zabudowy zwartej lub skupionej wynosiła 500 m. Do potencjalnych 

negatywnych oddziaływań elektrowni wiatrowych na człowieka zalicza się również 

efekt optyczny, zwany efektem stroboskopowym (migającego cienia), powodujący 

u ludzi reakcje zdenerwowania. W naszej szerokości geograficznej efekt ten jest 

najbardziej uciążliwy zimą. Według niektórych źródeł efekt stroboskopowy jest 

odczuwany w promieniu do 500 m i również z tego względu w takiej odległości od 

siłowni lub farmy wiatrowej teren powinien pozostawać niezamieszkały. W celu 

przeciwdziałania negatywnemu oddziaływaniu elektrowni wiatrowych na migrujące 

ptaki zaleca się wykluczenie ich lokalizacji na szlakach stałych wędrówek. 
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Zgodnie z Projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Sosnówka na jej terenie określono potencjalne miejsca, 

w których mogą zostać umiejscowione turbiny wiatrowe o łącznej planowanej mocy  

41 MW.  

 Poniższa tabela oraz mapa zawierają informacje na temat planowanych terenów 

inwestycyjnych w zakresie wykorzystania energii wiatrowej w gminie Sosnówka.  

 
Tabela 46 Planowane lokalizacje, ilość i moc  turbin wiatrowych na terenie gminy Sosnówka 

Lp. Miejscowość Nr działki 
Ilość 
(szt.) 

Moc 
(MW) 

1 Żeszczynka 155 1 2 

2 Motwica 
986/2 

984 
1 3 

3 Motwica 964/2 1 3 

4 Motwica 
642 
643 

1 3 

5 Motwica 585/1 1 3 

6 Motwica 523 1 3 

7 Motwica 
400 
401 

1 3 

8 Motwica 650 1 3 

9 Motwica 920 1 3 

10 Motwica 
547 
546 

1 3 

11 Motwica 560 1 3 

12 Motwica 
951 
950 

1 3 

13 Czeputka 

427/1 
426/1 
425/1 

428 
345 

1 3 

14 Motwica 893 1 3 

Źródło: Zasoby własne Urzędu Gminy w Sosnówce 
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Mapa 8 Planowane lokalizacje elektrowni wiatrowych na terenie gminy Sosnówka 

 
Źródło: Zasoby własne Urzędu Gminy w Sosnówce
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VI.1.3. ENERGIA SŁONECZNA  

 
Mimo występujących ograniczeń, w licznych analizach potencjału OZE, podkreśla 

się, że Lubelszczyzna posiada dogodne warunki do wykorzystania energii słonecznej.  

Zasoby energii słonecznej w tym regionie charakteryzują się przede wszystkim 

bardzo nierównomiernym rozkładem czasowym w cyklu rocznym. Zdecydowana 

większość (80%) całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia występuje w okresie 

wiosenno-letnim, to jest od początku kwietnia do końca września. Rocznie suma 

rzeczywistego usłonecznienia kształtuje się na poziomie 1500-1700 godzin. Znaczna 

część województwa lubelskiego znajduje się w rejonie, gdzie roczne sumy 

promieniowania słonecznego kształtują się na poziomie 950-1020 kWh/m2. Duży udział 

promieniowania bezpośredniego w promieniowaniu całkowitym wynoszący 52-54% 

w okresie letnim, a w okresie zimowym 40-44% decyduje o korzystnych warunkach 

solarnych województwa. Największy potencjał pod względem wykorzystania energii 

słonecznej posiada wschodni obszar województwa, w tym gmina Sosnówka. 

 

Mapa 9  Roczne promieniowanie całkowite [MJ/m2] w Polsce z wyszczególnieniem województwa 
lubelskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Źródło: „Energia odnawialna w Polsce” 
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Energia promieniowania słonecznego może być wykorzystywana dwukierunkowo: 

z jednej strony do ogrzewania wody z zastosowaniem kolektorów słonecznych, z drugiej 

natomiast do przetwarzania jej na energię elektryczną w ogniwach fotowoltaicznych.  

 

Obecnie najczęściej energia słoneczna wykorzystana jest w do podgrzewania ciepłej 

wody użytkowej. Szacuje się, że w budynkach mieszkalnych w Polsce zapotrzebowanie 

na ciepłą wodę użytkową o temperaturze 45oC wynosi 40-100 dm3/dobę na osobę. 

Dodatkowo energia słoneczna wykorzystywana może być również do podgrzewania 

wody: w budynkach inwentarskich do pojenia zwierząt i przygotowania pasz, do 

podlewania roślin w tunelach foliowych i szklarniach, w zbiornikach wodnych hodowli 

ryb, w otwartych i krytych basenach kąpielowych o temperaturze do 20-25oC.  

Zamontowany w ramach instalacji solarnej kolektor solarny zamienia 

promieniowanie słoneczne na ciepło. Nośnikiem ciepła jest niezamarzający roztwór 

glikolu propylenowego krążący w instalacji na skutek pracy pompy obiegowej w zespole 

sterowniczo-pompowym. Bateria kolektora połączona jest hydraulicznie z wężownicą 

umieszczoną w podgrzewaczu wody użytkowej dwoma rurami miedzianymi o średnicy 

dobranej do wielkości baterii słonecznej. Nośnik (roztwór glikolu) zabiera ciepło 

z kolektorów i przenosi je do wężownicy, która nagrzewa wodę w podgrzewaczu. 

Szacuje się, że instalacja solarna, składająca się z kolektorów płaskich lub 

próżniowych, podgrzewacza (wyposażonego w dwa wymienniki służące do ogrzewania 

wody użytkowej - dolnego zasilanego energią cieplną z kolektorów słonecznych oraz 

górnego zasilanego energią cieplną z kotła, króćca umożliwiającego wbudowanie grzałki 

elektrycznej), zespołu pompowo-sterwoniczego oraz zespołu naczynia przeponowego 

(kompensującego zmiany objętości i nośnika ciepła w instalacji pod wpływem 

temperatury), powinna w ciągu godzin swojej pracy nagrzać wodę w zbiorniku do 

temperatury nie wyższej niż 70oC. Im temperatura pracy kolektora jest wyższa, tym 

większe są straty ciepła przez wypromieniowanie. 

Poniżej zaprezentowano uproszczony schemat instalacji solarnej służącej do 

podgrzewania ciepłej wody użytkowej.  
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Rysunek 2 Schemat instalacji solarnej służącej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej 

 
Źródło: Zasoby własne Urzędu Gminy w Sosnówce 

 
Należy podkreślić, że instalacje słoneczne należą do rozwiązań energooszczędnych, 

ekonomicznych oraz ekologicznych. Zastosowanie 1 m2 powierzchni kolektora 

słonecznego pozwala na zaniechanie spalenia 250 kg węgla w ciągu roku, a tym samym 

na ograniczenie emisji pyłów o 2,5 kg, dwutlenku siarki o 6 kg i tlenków azotu o 2 kg. 

Uzysk energetyczny instalacji słonecznej zależy od rodzaju montowanych 

kolektorów (płaskie lub próżniowe), lokalizacji, sposobu montażu kolektorów 

słonecznych (na dachach ze spadkiem, na dachach płaskich, na elewacjach, na 

balustradach, na poręczach balkonów lub bezpośrednio na gruncie - montaż wolno 

stojący), kąta azymutu (określa on odchylenie płaszczyzny kolektora od kierunku 

południowego, które nie powinno przekraczać 45) oraz kąta nachylenia płaszczyzny 

absorbera (efektywny kąt nachylenia kolektora powinien wynosić od 25 do 70 - 

optymalnie 30-45).  

Najkorzystniejszym usytuowaniem kolektora słonecznego jest orientacja 

południowa i nachylenie do poziomu pod kątem 45. Zakres optymalnych kątów, dla 
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których uzyskuje się maksymalne napromieniowanie w okresie letnim wynosi 15-35, 

a dla okresu zimowego 50-70.  Podaje się również, że w przypadku montażu na elewacji 

lub na dachach płaskich powierzchnia kolektora powinna być większa o 20-30%, od 

powierzchni obliczonej.  

W krajowych warunkach klimatycznych roczny uzysk energetyczny z 1 m2 

absorbera kolektora wynosi od 400 do 600 kWh. Orientacyjny uzysk energii z kolektora 

płaskiego jest na poziomie 400-450 kWh/(m2a), a z kolektora próżniowego 450-520 

kWh/(m2a). 

 

Energia słoneczna może być również wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej. 

Fotowoltaika jest gałęzią nauki, techniki i przemysłu, zajmującą się zastosowaniem 

zjawiska fotowoltaicznego do przemiany promieniowania słonecznego w energię 

elektryczną. Jest ona uznawana za najbardziej przyjazną środowisku technologię 

wytwarzania energii elektrycznej. Proces ten odbywa się obecnie najczęściej 

w krzemowych ogniwach fotowoltaicznych (mono i polikrystalicznych). 

Technologie fotowoltaiczne pozwalają na konwersję energii słonecznej 

w elektryczną za pomocą urządzeń zwanych modułami PV. Systemy PV dzielą się na 

dwie grupy: 

 systemy stand-alone (SAPV) – systemy autonomiczne, w których energia 

produkowana jest w celu jej wykorzystania, 

 systemy grid-connected (PVGSC) – w których wyprodukowana energia sprzedawana 

jest do sieci energetycznej. 

Konwersja fotowoltaiczna oparta jest na fotoefekcie zachodzącym w materiałach 

półprzewodnikowych. Instalowane w ramach farmy fotowoltaicznej ogniwa 

fotowoltaiczne połączone ze sobą szeregowo, uzyskują odpowiednie napięcie, natomiast 

równolegle uzyskują niezbędną moc.     

Najczęściej stosowanymi systemami są grid-connected, ponieważ cała 

wyprodukowana energia odprowadzana jest do sieci energetycznej, która pełni rolę 

ogromnego magazynu energii. Jest to system prostszy z powodu braku konieczności 

magazynowania nadwyżek wyprodukowanej energii, które to w systemie  stand-alone 

najczęściej są również sprzedawane do sieci.  
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Rysunek 3 Uproszczony schemat systemu zintegrowanego z siecią 

 
Źródło: http://www.fotowoltaika.eu/elektrownie-sloneczne/systemy-zintegrowane.html 
 
 
 
 
 

Zdjęcie 1 Farma fotowoltaiczna montowana na stelażu dwupodporowym mocowanym do ziemi 

 
Źródło: www.remor.pl 

 
 
 

http://www.fotowoltaika.eu/elektrownie-sloneczne/systemy-zintegrowane.html
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Na system zintegrowany z siecią składają się następujące elementy: 

• panele fotowoltaiczne, 

• inwertery, 

• licznik energii wyprodukowanej przez system fotowoltaiczny, 

• licznik energii dostarczanej z sieci do obiektu. 

 
Za pomocą ogniw fotowoltaicznych promieniowanie słoneczne jest zamieniane na 

energię elektryczną. Odpowiednia liczba takich ogniw składa się na duże panele 

słoneczne. Zachodzące zjawisko fizyczne polega na wzbudzeniu ładunku elektrycznego, 

co jest wywoływane poprzez wystawienie ogniw na działanie promieniowania 

słonecznego. W wyniku zachodzącej przemiany powstaje energia elektryczna w postaci 

prądu stałego, który po zamianie na zmienny, może zostać wykorzystany w instalacji 

sieciowej.  

W strategii OZE województwa lubelskiego, fotowoltaika jest wskazywana jako 

preferencyjna technologia niemal w każdym miejscu regionu. W szczególności powiaty 

bialski i parczewski stanowią dogodne obszary pod względem nasłonecznienia. 

Efektywność przetwarzania energii słonecznej w elektryczną energię użytkową 

uwarunkowana jest między innymi skalą usłonecznienia i nasłonecznienia 

poszczególnych obszarów Ziemi. Usłonecznienie z kolei w głównej mierze zależy od ich 

szerokości geograficznej. Lubelszczyzna jest uprzywilejowanym obszarem pod tym 

względem - liczba godzin słonecznych w ciągu roku dochodzi do 1 700, a roczne 

napromieniowanie całkowite wynosi od 3 600 do ponad 3 800 MJ/m2. 

 
Zgodnie z analizami przeprowadzonymi w ramach opracowania „Analiza potencjału 

odnawialnych źródeł energii w powiecie bialskim i możliwości jego wykorzystania wraz 

z rekomendowanymi projektami” gminy powiatu bialskiego, w tym gmina Sosnówka 

mogą być samowystarczalne pod względem zabezpieczenia potrzeb 

elektroenergetycznych za pomocą konwersji fotowoltaicznej. Tego typu inwestycje 

wymagają wykorzystania zaledwie znikomych ilości powierzchni ich terytorium, 

np. dachy domów mieszkalnych nachylone w kierunku południowym, budynki 

użyteczności publicznej, tereny w pobliżu instalacji oświetlenia dróg publicznych 

(zasilanie autonomiczne energooszczędnego oświetlenia dróg).  



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Sosnówka na lata 2013-2027 

106 | S t r o n a  

 

Jednym z najistotniejszych parametrów, przy projektowaniu grzewczych instalacji 

słonecznych, jest napromieniowanie słoneczne całkowite. Ustalenie jego wielkości jest  

niezbędne w  celu oceny spodziewanych efektów energetycznych.  

Poniższa tabela prezentuje sumy miesięczne i roczne promieniowania słonecznego 

(z podziałem na składową promieniowania bezpośredniego i rozproszonego), 

w odniesieniu do płaszczyzny poziomej (na podstawie danych klimatycznych 

uśrednionych  za lata 1971-2000) dla stacji meteorologicznej znajdującej się we 

Włodawie (stacja najbliżej położna od gminy Sosnówka), udostępnionych przez 

Ministerstwo Infrastruktury. W związku z brakiem konkretnych danych dla gminy 

Sosnówka przyjęto, że potencjał wykorzystania promieniowania słonecznego 

w konwersji fototermicznej dla gminy  jest tożsamy z danymi zaprezentowane poniżej.  

 
 

Tabela 47   Napromieniowanie słoneczne miesięczne i roczne płaszczyzny poziomej dla stacji 
meteorologicznej we Włodawie 

Miesiąc 
Napromieniowanie 

całkowite  
MJ/m2 

Suma 
napromieniowania 

bezpośredniego 
(nasłonecznienie) 

MJ/m2 

Suma 
napromieniowania 

rozproszonego 
MJ/m2 

I 80,73 16,50 64,23 

II 105,48 25,29 80,19 

III 226,68 55,21 171,47 

IV 395,65 140,84 254,81 

V 491,09 191,63 299,46 

VI 514,16 163,33 350,83 

VII 542,42 186,56 355,86 

VIII 446,17 161,69 284,48 

IX 301,90 96,54 205,36 

X 203,54 73,05 130,49 

XI 83,11 16,26 66,85 

XII 64,83 9,08 55,75 

Razem: 3 455,76 1 135,98 2 319,78 
Źródło: „Analiza potencjału odnawialnych źródeł energii w powiecie bialskim i możliwości jego 

wykorzystania wraz z rekomendowanymi projektami” 
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Wykres 37 Sumy miesięczne promieniowania słonecznego dla stacji meteorologicznej we Włodawie 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Szacuje się, że roczne napromieniowanie słoneczne dla gminy Sosnówka kształtuje 

się na poziomie 3 455,76 MJ/m2. Udział promieniowania rozproszonego jest wysoki 

i wynosi w roku średnio  67%.  

 

W celu jak najefektywniejszego wykorzystania energii promieniowania 

słonecznego, teoretycznie płaszczyzna kolektora słonecznego powinna być ustawiona 

prostopadle w stosunku do padających promieni słonecznych. W praktyce 

najkorzystniejszym usytuowaniem kolektora słonecznego jest orientacja południowa 

i nachylenie do poziomu pod kątem 45. Zakres optymalnych kątów, dla których 

uzyskuje się maksymalne napromieniowanie w okresie letnim wynosi 15-35, a dla 

okresu zimowego 50-70. Poniższa tabela prezentuje informacje na temat sum 

miesięcznych promieniowania słonecznego w zależności od pochylenia.  

Tabela 48 Sumy miesięcznego promieniowania słonecznego dla stacji meteorologicznej we Włodawie 

Wyszczególnienie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

b=0º  80,7 105 227 396 491 514 542 446 302 204 83,1 64,8 

b=30º  105 128 256 432 511 516 550 475 338 259 103 80 

b=45º  114 135 262 432 500 501 534 470 343 275 110 85,3 

b=60º  119 138 262 420 475 476 506 453 339 281 113 88,6 

b=90º  117 132 244 365 396 409 428 307 304 262 111 88,4 

Źródło: „Analiza potencjału odnawialnych źródeł energii w powiecie bialskim i możliwości jego 
wykorzystania wraz z rekomendowanymi projektami” 
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Wykres 38 Sumy miesięcznego promieniowania słonecznego dla stacji meteorologicznej we Włodawie 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Sumy roczne promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię o różnych 

kątach nachylenia względem poziomu zorientowane w kierunku południowym 

przedstawiają się następująco: 

b=0 - 3 456 MJ/m2, 

b=30 - 3 753 MJ/m2, 

b=45 - 3 761 MJ/m2, 

b=60 - 3 670 MJ/m2, 

b=90 - 3 243 MJ/m2. 

Należy zaznaczyć, że wydajność energetyczna instalacji słonecznych, oprócz 

napromieniowania słonecznego, zależy również od sprawności termicznej kolektorów 

słonecznych. 

 

Potencjał słońca w gminie Sosnówka został wykorzystany przy realizacji projektu 

„Czysta energia w Dolinie Zielawy”, który został dofinansowany w ramach środków 

EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-

2013. Inwestycja polegała na montażu instalacji solarnych na budynkach użyteczności 
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publicznej i domach prywatnych zlokalizowanych na obszarze pięciu gmin z powiatów 

bialskiego i parczewskiego: Wisznice, Rossosz, Sosnówka oraz Podedwórze i Jabłoń 

 Ponadto gmina przystąpiła w ramach partnerstwa Dolina Zielawy do realizacji  

projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW w Dolinie Zielawy”. 

W wyniku realizacji projektu powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 1,4 MW, 

wykorzystująca energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej w systemie grid-

connected, zakładającym sprzedaż energii do sieci elektrycznej. Farma PV będzie 

zajmowała się bezpośrednią przemianą energii słonecznej – promieniowania 

słonecznego – na energię elektryczną. Za utrzymanie i eksploatację 

inwestycji odpowiedzialna będzie Energia Dolina Zielawy Spółka z o.o. powołana przez 

pięć gmin w dniu 22 maja 2012 r. na podstawie uchwał poszczególnych Rad Gmin. 

Partnerzy uzależniają realizację przedmiotowej inwestycji od uzyskania dofinansowania 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. 

 

Gmina Sosnówka posiada dogodne warunki nasłonecznienia. W związku z tym 

posiada duży potencjał w zakresie zabezpieczenia potrzeb elektroenergetycznych za 

pomocą konwersji fotowoltaicznej oraz zabezpieczenia ciepłej wody użytkowej 

z wykorzystaniem kolektorów słonecznych.  Poniżej zaprezentowano lokalizacje, które 

zgodnie z Projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Sosnówka mogą zostać przeznaczone pod inwestycje z zakresu 

pozyskiwania energii elektrycznej z energii słonecznej. 

 

Tabela 49  Planowane lokalizacje pod inwestycje z zakresu energetyki słonecznej na terenie gminy 
Sosnówka 

Lp. Miejscowość Nr działki 
Powierzchnia 

działki (ha) 

1 Sosnówka 445 2,73 

2 Sosnówka 446 2,22 

3 Przechód 256/1 5,523 
Źródło: Zasoby własne Urzędu Gminy w Sosnówce 
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VI.1.4.CIEPŁO GEOTERMALNE  

 

Ciepło geotermalne - energia cieplna ziemi służy do produkcji energii cieplnej 

i elektrycznej. Energia geotermalna uzyskiwana jest poprzez odwierty do naturalnie 

gorących wód podziemnych. Wyróżnia się dwa rodzaje energii geotermalnej: głęboką - 

wykorzystywaną na skalę przemysłową i płytką – pozyskiwaną za pomocą pomp ciepła 

głównie przez odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych. W przypadku instalacji 

geotermalnych, wykorzystujących zasoby głębokich poziomów wodonośnych barierą 

w rozpowszechnieniu mogą być wysokie koszty inwestycji, a także ryzyko 

niepowodzenia, jakie wciąż towarzyszy pracom poszukiwawczym.  

Źródła energii geotermalnej ze względu na stan skupienia nośnika ciepła i wysokość 

temperatury można podzielić na następujące grupy:  

• grunty i skały do głębokości 2 500 m, z których ciepło pobiera się za pomocą pomp 

ciepła, 

• wody gruntowe jako dolne źródło ciepła dla pomp grzejnych,  

• wody gorące, wydobywane za pomocą głębokich odwiertów eksploatacyjnych,  

• para wodna wydobywana za pomocą odwiertów, mająca zastosowanie do produkcji 

energii elektrycznej, 

• pokłady solne, z których energia odbierana jest za pomocą solanki lub cieczy 

obojętnych wobec soli,  

• gorące skały, gdzie woda pod dużym ciśnieniem cyrkuluje przez porowatą strukturę 

skalną. 

 

W rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze za 

wodę termalną uznawana jest woda podziemna, która na wypływie z ujęcia ma 

temperaturę nie mniejszą niż 20C.  

Zgodnie z „Wojewódzkim Programem Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla 

Województwa Lubelskiego” badania geologiczne, prowadzone głównie w ramach 

poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, potwierdzają istnienie 

w województwie lubelskim dużego potencjału energetycznego wód nagromadzonych 

w pokładach geologicznych, głównie w północnej części jednostki geostrukturalnej 

o nazwie rów lubelski. Wskazuje on jednak na konieczność  podjęcie specjalnych prac 
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związanych z rozpoznaniem zasobów, wydajności i warunków występowania wód 

geotermalnych, zarówno poprzez wykonanie odwiertów badawczych, jak 

i wykorzystanie do tego celu już istniejących.   

Zasoby energii wód geotermalnych w województwie lubelskim szacuje się na 

80 733 mln t.p.u. (tona paliwa umownego). W powiecie bialskim potencjał geotermii 

głębokiej uznaje się za znikomy. 

Poniższa mapa prezentuje preferowane obszary do rozwoju energetyki 

geotermalnej na terenie województwa lubelskiego.  

 
Mapa 10 Potencjał geotermii w województwie lubelskim 

   
Źródło: „Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa 

Lubelskiego” 

 
 
 
 

Z powyższej mapy wynika, że na terenie gminy Sosnówka istnieje perspektywiczny 

obszar dla rozwoju elektroenergetyki geotermalnej. Występują tu bowiem złoża wód 

o temperaturze powyżej 150°C. Jednak ze względu na brak systemu ciepłowniczego oraz 

przeprowadzonych szczegółowych badań, potwierdzających występowanie złóż 
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geotermalnych, na terenie gminy Sosnówka nie planuje się inwestycji z zakresu 

pozyskiwania energii ze złóż geotermalnych.  

Tabela poniżej zawiera zestawienie gmin w województwie lubelskim, które 

posiadają najkorzystniejsze warunki do rozwoju geotermii (na chwilę obecną gmina 

Sosnówka nie została zaliczona do tych lokalizacji). 

 

Tabela 50 Gminy posiadające najbardziej korzystne warunki do wykorzystania wód geotermalnych 

Lp. Zbiornik 
Jednostka 

geostrukturalna 
Gmina 

Temperatura wody/ 
Głębokość zalegania 

1 

Zbiornik megakompleksu 
kredowego.  
Ze względu na temperaturę 
i małe głębokości zalegania, 
a w związku z tym małe 
koszty pozyskania, wody tego 
zbiornika mogą być 
wykorzystane do celów 
ciepłowniczych w systemie 
skojarzonym, np. z pompami 
ciepła lub w balneologii 

Rów Lubelski 

Puławy, 
Krzczonów, 

Bełżyce, 
Strzyżewice, 

Jabłonna, 
Bychawa, Lublin 

25C – 33C  
835 – 1 100 m 

Wyniesienie 
Radomsko-
Kraśnickie 

Biłgoraj, 
Radecznica, 

Zamość, 
Adamów, Susiec 

29C – 33C  
980 – 1 420 m 

2 
Zbiornik megakompleksu 
jurajskiego 

Rów Lubelski 
Kłoczew, Ryki, 

Stężyca, Puławy, 
Bychawa, Lublin 

31C – 34C  
1 035 – 1 595 m 

Wyniesienie 
Radomsko-
Kraśnickie 

Dzwola, 
Radecznica, 
Zwierzyniec, 

Susiec 

37C – 50C  
1 220 – 1 660 m 

3 

Zbiornik megakompleksu 
karbońskiego. 
Ze względu na większe 
miąższości i niższy poziom 
zalegania, lepsze warunki dla 
pozyskania energii 
geotermalnej posiadają gminy 
w środkowej i północno-
zachodniej części rowu 
lubelskiego 

Rów Lubelski 
Puławy, Ryki, 
Żyrzyn, Lublin 

84C – 101C  
2 805 – 3 370 m 

Wyniesienie 
Radomsko-
Kraśnickie 

fragmentaryczne 
występowanie 

utworów 
karbonu 

 

4 

Zbiornik megakompleksu 
dewońskiego. 
Zbiornik najbardziej 
perspektywiczny do 
pozyskania energii do celów 
ciepłowniczych 
i energetycznych 

Rów Lubelski 

Ryki, Puławy, 
Żyrzyn, Michów, 
Jastków, Garbów, 

Konopnica, 
Lublin 

152C - 168C  
5 065 – 5 605 m 

Źródło: „Warunki występowania wód geotermalnych w województwie lubelskim pod redakcją 
naukową J. Sokołowskiego opracowane przez Polską Geotermalną Asocjację w Krakowie” 
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Jako obszary preferowane dla rozwoju energetyki geotermalnej wskazuje się  

okolice Lublina, Zamościa, Puław i Dęblina -  rejony dużych skupisk potencjalnych 

odbiorców energii cieplnej z wód geotermalnych, z gotową infrastrukturą ciepłowniczą 

(koszty kapitałowe dla instalacji geotermalnych są znacznie wyższe od kosztów 

eksploatacyjnych).  

 

VI.1.5. BIOGAZ  

 
Biogaz (inaczej gaz gnilny lub błotny), będący mieszaniną głównie metanu (jego 

zawartość w zależności od sposobu wytwarzania waha się w granicach 40-85%) 

i dwutlenku węgla, powstaje w wyniku fermentacji beztlenowej substancji organicznych.  

Ze względu na wartość energetyczną, biogaz wykorzystuje się do wytwarzania energii 

cieplnej, energii elektrycznej oraz do skojarzonej produkcji energii elektrycznej 

i cieplnej, natomiast sprężony w butlach może być stosowany jako paliwo do traktorów. 

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. Biogaz w celach energetycznych 

pozyskiwany jest za pomocą: 

• fermentacji odchodów zwierzęcych (obornik, gnojowica itp.) w biogazowniach 

rolniczych, 

• fermentacji organicznych odpadów przemysłowych i komunalnych na wysypiskach, 

• fermentacji osadu czynnego w komorach fermentacyjnych w oczyszczalniach 

ścieków. 

Metan zawarty w biogazie możliwy jest do wykorzystania w trzech różnych 

wariantach technologicznych: 

• kocioł gazowy w celu produkcji ciepła,  

• generator gazowy w celu produkcji energii elektrycznej, 

• agregat kogeneracyjny do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.      

W chwili obecnej najbardziej popularną metodą wykorzystania biogazu jest 

skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła oraz sprzedaż wytworzonej energii 

elektrycznej do sieci. 
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Potencjalnym źródłem biogazu do wykorzystania energetycznego  na obszarze 

gminy Sosnówka jest rolnictwo. Głównym substratem do produkcji biogazu rolniczego 

są odchody zwierzęce. Wielkość produkcji biogazu zależy od zwartości w nich suchej 

masy organicznej. W zależności od sposobu karmienia i ilości zużytej wody, stężenie 

substancji zawartych w gnojowicy jest różne. Najwięcej biogazu można uzyskać 

z fermentacji gnojowicy trzody chlewnej i drobiu – nawet do 0,7 m3/kg.  

Możliwości zagospodarowania odpadów z hodowli zwierząt niesie ze sobą zarówno 

korzyści ekonomiczne, jak i ekologiczne. Odpady te znajdują zastosowanie do nawożenia 

upraw rolniczych, jednak ich skład powoduje, że zagospodarowane są czynnikiem 

skażającym wodę, gleby i powietrze (emisja etanu i związków azotu).  

Z uwagi na małą koncentrację oraz niewielką liczbę gospodarstw specjalizujących 

się w produkcji typowo zwierzęcej, na chwilę obecną możliwości pozyskania 

wystarczającej ilości obornika/gnojowicy oraz odpadów rolniczych na terenie gminy 

Sosnówka są ograniczone. Przyjmuje się, że w gospodarstwach średnich mieszanych (do 

50 sztuk dużych zwierząt), budowa urządzeń do pozyskiwania biogazu jest 

nieopłacalna. Techniczne i ekonomiczne uzasadnienie dla tego typu inwestycji jest 

w gospodarstwach wielkotowarowych (powyżej 100 SD), w których zamiast obornika 

uzyskuje się gnojowicę.  

Coraz częstsze zastosowanie w produkcji biogazu mają rośliny energetyczne – 

celowe uprawy – takie jak: trawa, koniczyna, ziemniaki, kukurydza, bób, żyto, burak 

pastewny, buraki cukrowe, dynia, słonecznik, rzepak. Rośliny te mogą być stosowane 

pod postacią całych roślin albo osobno: owoce lub bulwy i liście, lub też po 

przetworzeniu w formie kiszonki i słomy.  Spośród upraw celowych do produkcji 

biogazu najlepiej nadaje się kiszonka z kukurydzy. Charakteryzuje się ona wysoką 

wydajnością produkcji biogazu w porównaniu do innych roślin zbożowych, mniejszymi 

kosztami pozyskania w porównaniu do innych upraw, nie wymaga dotychczas 

stosowanej techniki upraw i zbioru. Ponadto nie stanowi problemu dla 

długookresowego magazynowania. W porównaniu do odchodów zwierzęcych, odpady 

organiczne charakteryzują się większym potencjałem produkcyjnym biogazu. 

Wydajność wytwarzania biometanu liczona na tonę suchej masy roślinnej wynosi 

840 m3.  
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Prowadzenie upraw celowych na potrzeby instalacji biogazowej o mocy kilkuset kW 

jest możliwe na terenach dużych gospodarstw rolnych (powyżej 100 ha) lub przez grupy 

producenckie. Zgodnie z danymi Narodowego Spisu Rolnego 2010 na terenie gminy 

znajdowało się 614 gospodarstw rolnych. Ich zestawienie z uwzględnieniem liczby 

i powierzchni zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela 51 Zestawienie powierzchni i liczby gospodarstw rolnych w gminie Sosnówka 

Powierzchnia 
gospodarstwa 

Liczba 
gospodarstw 

do 1 ha 36 

1-5 ha 100 

5-10 ha 123 

10 - 15 ha 143 

15 ha i więcej 212 

Razem: 614 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Wykres 39 Struktura gospodarstw rolnych 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Na terenie gminy Sosnówka najwięcej gospodarstw stanowią gospodarstwa rolne 

o powierzchni powyżej 15 ha, stosunkowo dużo jest również gospodarstw o areale 5-

10 ha. Następuje stopniowe zmniejszanie się liczby gospodarstw o powierzchni poniżej 

1 ha. 
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Poniższa tabela zwiera charakterystykę substratów roślinnych, wykorzystywanych 

do produkcji biogazu. 

 

Tabela 52 Charakterystyka substratów roślinnych wykorzystywanych w produkcji biogazu 

Nazwa substratu 

Procentowa 
zawartość 

suchej masy 
w t substratu 

Procentowa 
zawartość 

suchej masy 
organicznej                

w  zawartości 
suchej masy 

Produkcja 
metanu 

z 1 t s.m.o 

% % s.m.o. m3/t s.m.o. 

R
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e
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Słoma 87,5 87,0 387,5 

trawa - kiszonka 40,3 83,4 396,6 

ziemniaki - liście 25,0 79,0 587,5 

kukurydza - kiszonka 32,6 90,8 317,6 

rzepak - kiszonka 50,8 87,6 376,5 

burak pastewny 13,5 85,0 546,6 

buraki cukrowe 23,0 92,5 444,0 

Cebula 12,9 94,8 360,3 

Źródło: „Inżynieria Ekologiczna” Nr 21, 2009 

 

Z ekonomicznego punktu widzenia zaleca się wykorzystanie najpierw nadających 

się do fermentacji metanowej odpadów organicznych, a dopiero później upraw 

celowych. Jak podkreślają autorzy poradnika „Biogaz rolniczy – produkcja 

i wykorzystanie”  (Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Warszawa 2009)  celowe 

jest uzupełnianie odchodów zwierzęcych innymi substancjami o większej zwartości 

suchej masy/objętości odpadów. Dzięki dodaniu materiału uzupełniającego zwiększa się 

efektywność ekonomiczną procesu fermentacji poprzez zwiększoną produkcję biogazu. 

Proces fermentacji, w którym stosuje się mieszaninę różnych substancji organicznych 

nazywa się procesem współfermentacji lub kofermentacji.  

Obiekty, w których przetwarzana jest biomasa powinny być budowane w miejscach 

podłączenia tych obiektów do sieci energetycznej i grzewczej. Biorąc pod uwagę 

charakter zabudowy występujący na terenie gminy  (przewaga rozproszonych siedlisk 

jednorodzinnych, zagrodowych) oraz brak zbiorczych (scentralizowanych) systemów 
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ciepłowniczych z  ekonomicznego punktu widzenia wyklucza zasadność budowy na 

terenie gminy biogazowi. 

Na terenie gminy Sosnówka nie funkcjonują składowiska odpadów, oczyszczalnie 

ścieków oraz zakłady przetwórcze, w związku z tym nie ma możliwości pozyskania 

biogazu pochodzącego z tych źródeł. 

VI.1.6.BIOMASA  

 
Biomasa to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają 

biodegradacji. Do głównych źródeł pozyskiwania biomasy należą: 

• leśnictwo i związany z nim przemysł drzewny, 

• rolnictwo (produkcja roślinna i zwierzęca), 

• gospodarka komunalna (składowiska odpadów i oczyszczalnie ścieków). 

 

Energię z biomasy uzyskuje się poprzez: 

• spalanie biomasy roślinnej (np. drewno, odpady drzewne, słoma, specjalne uprawy 

roślin energetycznych), 

• wytwarzanie oleju opałowego z roślin oleistych (np. rzepak), 

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

organicznego poddającego się takiej fermentacji, celem wytworzenia alkoholu 

etylowego do paliw silnikowych, 

• beztlenową fermentację metanową odpadowej masy organicznej (np. odpady 

z produkcji rolnej). 

 

Województwo lubelskie odznacza się niską lesistością. Największą powierzchnię 

lasy zajmują w powiatach: janowskim – 39,9%, włodawskim – 38,3%, i biłgorajskim – 

38,2%. Najniższa lesistość występuje natomiast w powiatach: lubelskim – 10,1%, 

świdnickim – 10,9%, i łęczyńskim – 13,3%. Drewno przeznaczone do celów 

energetycznych może być pozyskiwane w postaci tradycyjnego drewna opałowego 

(szczapy, wałki) lub leśnych zrębków drzewnych, wykorzystywanych w większych 

instalacjach grzewczych. Znaczącym rodzajem biomasy są odpady powstające 

w przemyśle drzewnym. Szacuje się, że ze 100 m3 drewna pozyskiwanego z gospodarki 
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leśnej, po przeróbce otrzymuje się do 60% odpadów (kory, ścinków, trocin i zrębków). 

Odpady te wykorzystywane są przeważnie w miejscu powstawania, służą głównie do 

produkcji ciepła lub pary technologicznej, a niewielkie nadwyżki sprzedawane są 

prywatnym odbiorcom.  

 

Poniższa tabela oraz wykres prezentują zestawienie użytkowanych gruntów oraz 

ich strukturę na terenie gminy Sosnówka. 

Tabela 53 Zestawienie użytkowanych gruntów 

Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

(ha) 

Ogółem, w tym: 14 720 
Grunty orne 7 306 

Sady 10 

Łąki  2 010 
Pastwiska 504 

Pozostałe grunty i nieużytki 836 
Lasy 4 054,4 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Wykres 40 Struktura użytkowanych gruntów na terenie gminy Sosnówka 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

W strukturze użytkowania gruntów powierzchnia lasów stanowi jedno 

z ważniejszych źródeł biomasy stałej i do czasu rozpowszechnienia upraw roślin 

energetycznych to właśnie one są podstawowym dostawcą zarówno dla energetyki 

rozproszonej, jak i zawodowej. W oparciu o „Analizę potencjału odnawialnych źródeł 
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energii w powiecie bialskim i możliwości jego wykorzystania wraz z rekomendowanymi 

projektami” w poniższej tabeli przedstawiono techniczny i energetyczny potencjał 

biomasy drzewnej z lasów oraz drewna odpadowego z przetwórstwa drzewnego na 

terenie gminy Sosnówka. 

Tabela 54 Potencjał techniczny i energetyczny biomasy drzewnej 

Wyszczególnienie Ilość 

Powierzchnia lasów (ha) 4 054 

Lesistość (%) 27,3 
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m3 2 344 

t 2 274 
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GJ 18 504 

MWh 5 144 

toe 442 

Źródło: „Analiza potencjału odnawialnych źródeł energii w powiecie bialskim i możliwości jego 
wykorzystania wraz z rekomendowanymi projektami” 

 
Tabela 55 Potencjał techniczny i energetyczny drewna odpadowego z przetwórstwa drzewnego 

Wyszczególnienie Ilość 

P
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m3 2 742 

t 823 
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GJ 9 307 

MWh 2 587 

toe 222 

Źródło: „Analiza potencjału odnawialnych źródeł energii w powiecie bialskim i możliwości jego 
wykorzystania wraz z rekomendowanymi projektami” 
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Na terenie gminy Sosnówka biomasa wykorzystywana w postaci drewna opałowego 

pochodzącego z biomasy drzewnej oraz drewna odpadowego z przetwórstwa 

drzewnego, najczęściej spalana jest w paleniskach przystosowanych do spalania paliw 

stałych, a więc tradycyjnych kotłach komorowych i piecach kaflowych. Dodatkowo 

biomasa w postaci drewna może być pozyskiwana z drewna odpadowego z sadów, 

zadrzewień i poboczy dróg, co przedstawia tabela poniżej. 

 

Tabela 56 Potencjał techniczny i energetyczny drewna odpadowego z sadów, zadrzewień i poboczy dróg 

Wyszczególnienie Ilość 

Powierzchnia (ha) 472 
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ł 
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n
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y
 

m3 189 

t 57 
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GJ 641 

MWh 178 

toe 15 

Źródło: „Analiza potencjału odnawialnych źródeł energii w powiecie bialskim i możliwości jego 
wykorzystania wraz z rekomendowanymi projektami” 

 

Rolnictwo stanowi ważne źródło pozyskiwania biomasy. Poniższa tabela zawiera 

zestawienie użytków rolnych w analizowanej gminie. 

 

Tabela 57 Zestawienie użytków rolnych 

Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

(ha) 

Grunty orne 7 306 

Sady 10 

Łąki  2 010 

Pastwiska 504 

Użytki rolne razem 9 830 
Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 41 Struktura użytków rolnych 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

W strukturze użytków rolnych analizowanego obszaru dominują grunty orne. 

W związku z tym podstawowym surowcem energetycznym będą produkty uboczne 

i odpady powstające w rolnictwie, a także biomasa upraw celowych.  

Jednym z podstawowych składników strumienia biomasy rolniczej możliwej do 

przetworzenia dla potrzeb energetyki jest słoma zbóż, w tym przede wszystkim 

pszenicy, żyta, pszenżyta, rzepaku, gryki oraz słoma i osadki kukurydzy. Słoma 

wykorzystywana do celów energetycznych musi spełniać określone wymagania 

technologiczne. Najczęściej oceny jej jakości dokonuje się na podstawie wartości 

opałowej, wilgotności i stopnia zwiędnięcia. Dla słomy suchej wartość opałowa zawiera 

się w stosunkowo wąskim zakresie od 16 do 17 MJ/kg i zależy przede wszystkim od 

rodzaju rośliny, z której pochodzi oraz wilgotności.  

Korzystając z „Analizy potencjału odnawialnych źródeł energii w powiecie bialskim 

i możliwości jego wykorzystania wraz z rekomendowanymi projektami” w poniższych 

tabelach zestawiono potencjał techniczny słomy i siana możliwy do wykorzystania na 

cele energetyczne. 

 

 

 



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Sosnówka na lata 2013-2027 

122 | S t r o n a  

 

 

Tabela 58 Potencjał techniczny słomy i siana możliwy do wykorzystania na cele energetyczne (t/ rok) 

Wyszczególnienie Ilość (t/rok) 

Produkcja słomy, w tym: 15 029 

Zboża podstawowe z mieszankami 15 019 

Rzepak i rzepik 10 

Zużycie słomy, w tym: 8 944 

Pasza 3 328 

Ściółka 5 616 

Przyoranie 0 

Potencjał techniczny słomy 6 085 

Potencjał techniczny siana 923 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 59 Potencjał techniczny słomy i siana możliwy do wykorzystania na cele energetyczne 

Wyszczególnienie Ilość 

Potencjał energetyczny słomy (GJ) 84 848 

Potencjał energetyczny siana (GJ) 12 897 

Potencjał energetyczny ogółem (GJ) 97 745 

Potencjał energetyczny ogółem (MWh) 27 173 

Potencjał energetyczny ogółem (toe) 2 335 

Źródło: „Analiza potencjału odnawialnych źródeł energii w powiecie bialskim i możliwości jego 
wykorzystania wraz z rekomendowanymi projektami” 

 

 

Pozostałe ważne gatunki roślin, takie jak przede wszytki ziemniaki i buraki cukrowe 

zaczynają odgrywać coraz większą rolę w procesie produkcji biomasy. W związku 

z widocznym na przestrzeni ostatnich lat spadkiem pogłowia zwierząt hodowlanych 

istnieje również duży potencjał traw. Do celów energetycznych mogą być wykorzystane 

rośliny wieloletnie (np. wierzba wiciowa, ślazowiec pensylwański, topinambur czy 

miskant), uprawiane na nieużytkach lub terenach zdegradowanych.  
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Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, na cele 

energetyczne nie jest wskazane przeznaczanie gruntów o wysokiej jakości, które 

powinny być bazą do produkcji żywności i pasz. Najbardziej przydatne do uprawy roślin 

energetycznych są gleby kompleksów przydatności rolniczej 5, 6, 7, 8, 9 i 3z. Grunty te 

należą do słabszych klas bonitacyjnych: IVb, V, VI, VIz oraz V i VI trwałych użytków 

zielonych. Poniższa tabela przedstawia powierzchnię gruntów na terenie gminy 

Sosnówka, które mogą zostać wykorzystane pod uprawy roślin na cele energetyczne. 

 

Tabela 60 Zestawienie gruntów na terenie gminy Sosnówka przeznaczonych pod uprawy roślin 
energetycznych 

Kompleksy 
przydatności rolniczej 

(ha) 

Powierzchnia 
(ha) 

5 2 332 

6 2 612 

7 385 

8 426 

9 93 

3z 335 

Razem 6 183 

Powierzchnia pod 
uprawę roślin 
wieloletnich (ha) 

618 

Powierzchnia pod 
uprawę roślin 
jednorocznych (ha) 

585 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że dzięki biomasie gmina Sosnówka jest w stanie 

efektywnie zwiększyć udział OZE w produkcji energii elektrycznej. Biomasa bowiem ma 

największe możliwości pozyskania i wykorzystania. Zaleca się szczególnie 

wykorzystanie roślin z celowych upraw (np. kukurydza, rzepak itp.) oraz odpadów 

poprodukcyjnych w celu pozyskania biogazu do produkcji energii elektrycznej bądź 

cieplnej. Szacowany potencjał techniczny i energetyczny możliwy do uzyskania 

z biomasy celowych upraw roślinnych przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 61 Potencjał techniczny i energetyczny biomasy celowych upraw roślin 

Wyszczególnienie Ilość 

Rośliny wieloletnie: 
 

Powierzchnia (ha) 618 

Potencjał techniczny (t s. m.) 5 751 

Potencjał energetyczny (GJ) 103 515 

Rośliny jednoroczne: 
 

Powierzchnia (ha) 585 

Potencjał techniczny (t s. m.) 1 790 

Potencjał energetyczny (GJ) 28 612 

Potencjał energetyczny ogółem (GJ) 132 128 

Potencjał energetyczny ogółem (MWh) 36 731 

Potencjał energetyczny ogółem (toe) 3 156 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Na terenie gminy Sosnówka największy udział w potencjale biomasy posiadają 

uprawy celowe roślin energetycznych (ponad 51%). Potencjał jest wyłącznie 

teoretyczny ponieważ plantacje te obecnie nie istnieją, a jedynie wskazano możliwości 

ich założenia na gruntach marginalnych gminy. Poniższa tabela i wykres prezentują 

potencjał energetyczny biomasy w gminie Sosnówka. 

 

Tabela 62 Potencjał energetyczny biomasy na terenie gminy Sosnówka 

Potencjał energetyczny GJ MWh 

Biomasa drzewna 18 504 5 144 

Drewno odpadowe z przetwórstwa drzewnego 9 307 2 587 

Drewno odpadowe z sadów, zadrzewień i poboczy dróg 641 178 

Słoma 84 848 23 588 

Siano 12 897 3 585 

Celowe uprawy roślin 132 128 36 731 

Razem 258 325 71 813 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 42 Struktura pochodzenia biomasy na terenie gminy Sosnówka 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Teoretyczny potencjał energetyczny biomasy w gminie Sosnówka szacuje się na 

poziomie 258 325 GJ, co stanowi 6,15% potencjału biomasy w całym powiecie bialskim. 

Na terenie gminy, tak jak w całym powiecie bialskim, największe znaczenie mogą 

odgrywać uprawy celowe roślin energetycznych. Porównanie potencjalnych możliwości 

pozyskania energii z biomasy na obszarze gminy oraz powiatu przedstawia poniższa 

tabela. 

Tabela 63 Porównanie potencjałów energetycznych biomasy w gminie i powiecie 

Źródło biomasy 
Potencjał energetyczny (GJ) 

Gmina Powiat 

Drewno 28 452 512 659 

Słoma 84 848 719 224 

Siano 12 897 353 510 

Uprawy celowe 132 128 2 611 716 

Razem 258 325 4 197 109 

Źródło: Opracowanie własne 
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VI.2.  MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA LOKALNYCH ZASOBÓW ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA UŻYTKOWEGO WYTWARZANYCH 

W KOGENERACJI 

 

Kogeneracja to proces, w którym energia zawarta w paliwie zamieniana jest 

w jednym procesie technologicznym w energię elektryczną i cieplną. Podstawową zaletą 

skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła jest dużo wyższa sprawność 

ogólna tego procesu w porównaniu z rozdzielonym wytwarzaniem energii elektrycznej 

i ciepła. Sprawność ogólna procesu skojarzonego przekracza 85%, zaś procesów 

rozdzielonych jest niższa od 60%.  

Niezależnie od rodzaju instalacji, system kogeneracyjny składa się z napędu 

zasilającego generator elektryczny oraz wytwarzający ciepło użyteczne, odzyskiwane za 

pośrednictwem wymienników ciepła.  

W małych układach rozproszonych wykorzystywane są silniki spalinowe lub 

turbiny gazowe do napędów generatorów energii elektrycznej z jednoczesnym 

wytwarzaniem ciepła odpadowego ze spalin oraz wody i oleju chłodzącego silnik do 

wytwarzania pary wodnej lub gorącej wody do celów komunalno-bytowych lub 

przemysłowych. 

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła może być wykorzystywane do 

ogrzewania i zasilania w energię elektryczną budynków użyteczności publicznej, hoteli 

i ośrodków wypoczynkowych, basenów i hal sportowych, szpitali, itp. 

W chwili obecnej na terenie gminy Sosnówka nie jest zlokalizowana i nie planuje się 

instalacji wytwarzającej ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu. 

 

VI.3. MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA CIEPŁA ODPADOWEGO 

Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH 

 

Na terenie gminy Sosnówka nie ma instalacji przemysłowych, w których w procesie 

produkcji powstawałoby ciepło odpadowe. 
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VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI GMINAMI  

 

Zgodnie z art.  19 ust.3 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe” powinien określać zakres współpracy z innymi gminami w zakresie 

zaopatrzenia w energię. Możliwości współpracy samorządów lokalnych w zakresie 

systemów energetycznych oceniono na podstawie konsultacji z gminami sąsiadującymi 

z gminą Sosnówka.   

Do najważniejszych działań podejmowanych przez gminę Sosnówka wspólnie 

z innymi gminami można zaliczyć: 

 realizację projektów w zakresie pozyskiwania energii cieplnej oraz elektrycznej ze 

źródeł odnawialnych, 

 wspólne pozyskiwanie funduszy na inwestycje ekologiczne, 

 wspólne upowszechnienie informacji o urządzeniach i technologiach ekologicznych  

     oraz energooszczędnych. 

Pięć gmin – Jabłoń, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka i Wisznice -  skupionych  

w ramach porozumienia „Dolina Zielawy” podejmuje szereg działań mających na celu 

poprawę efektywności energetycznej gmin oraz zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii.  Wspólnie realizowane są projekty, współfinansowane ze 

środków europejskich w ramach różnych programów.   

 Partnerskie gminy zrealizowały projekt pn. „Czysta energia w Dolinie Zielawy”, 

którego przedmiotem był montaż, na prywatnych domach mieszkańców gmin 

wchodzących w skład partnerstwa oraz obiektach użyteczności publicznej, 925 

zestawów solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Inwestycja przyczyni się 

do ograniczenia wykorzystania energii cieplnej pozyskiwanej z tradycyjnych źródeł na 

rzecz energii odnawialnej.  

   Gminy zachęcone sukcesem poprzednich inwestycji, postanowiły kontynuować 

działania na rzecz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ich efektem 

jest projekt, obejmujący inwestycję, która przyczyni się do zwiększenia udziału energii 

elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym 

regionu. W ramach inwestycji powstanie infrastruktura farmy fotowoltaicznej o mocy 

http://www.dolinazielawy.pl/
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zainstalowanej energii 1,4 MW. Realnym efektem realizacji projektu będzie zwiększenie 

udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej na terenie 

objętym bezpośrednim oddziaływaniem projektu oraz w ogólnym bilansie produkcji 

energii elektrycznej w województwie lubelskim.  

 Kolejnym działaniem gminy Sosnówka na rzecz pozyskiwania energii odnawialnej 

jest złożenie w ramach Partnerstwa Energetycznego „Doliny Zielawy i Piwonii” wniosku 

o dofinansowanie projektu pn. „Czysta energia w Dolinie Piwonii i Zielawy” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, 

działania 6.2 Energia przyjazna środowisku. Przedmiotowa inwestycja ma polegać 

na montażu zestawów solarnych  oraz kotłów na biomasę – pelet w Szkole Podstawowej 

i Publicznym Gimnazjum w Sosnówce.  

Innym z działań poprawiającym efektywność energetyczną jest  współpraca gminy 

Sosnówka z innymi gminami wchodzącymi w skład porozumienia Dolina Zielawy, 

polegająca na tworzeniu grupy zakupowej, w ramach której przeprowadza się od 

2011 roku wspólne przetargi na zakup energii elektrycznej, niezbędnej do oświetlenia 

ulicznego oraz budynków użyteczności publicznej. 

W dziedzinie rozwoju energetyki odnawialnej gmina Sosnówka prowadzi 

współpracę z innymi samorządami z powiatów bialskiego i parczewskiego w ramach 

Partnerstwa Energetycznego „Dolina Zielawy i Piwoni”. Partnerstwo uzyskało tytuł 

Laureata Konkursu „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” 

zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w 2011 roku. Liderem 

Partnerstwa jest gmina Wisznice, a partnerami gminy: Jabłoń, Rossosz, Podedwórze, 

Sosnówka, Parczew oraz Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic”, LGD „Jagiellońska 

Przystań”, Stowarzyszenie Razem dla Parczewa, Eko-Triomix Sp. z o.o. i DMG Sp. z o.o.  

W ramach partnerstwa opracowano „Strategię przewidywania i zarządzania zmianą 

gospodarczą w aspekcie rozwoju potencjału odnawialnych źródeł energii na lata 2012-

2019 dla powiatów parczewskiego i bialskiego”.  

  Na chwilę obecną nie wykorzystuje się funkcjonujących na obszarach sąsiednich 

gmin systemów ciepłowniczych do ogrzewania obiektów na terenie gminy Sosnówka. 

W związku z tym nie występuje konieczność współpracy międzygminnej w tym zakresie.  

System elektroenergetyczny ma charakter regionalny i zarządzany jest przez 

właściwy terytorialnie rejon energetyczny. W ramach systemu elektroenergetycznego 
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współpraca z sąsiednimi gminami realizowana jest na szczeblu przedsiębiorstwa 

energetycznego. Inwestycje z zakresu modernizacji lub rozbudowy sieci 

elektroenergetycznych realizowane są w uzgodnieniu z właściwym terytorialnie 

zakładem energetycznym, bez konieczności współpracy z innymi gminami. 
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VIII. WNIOSKI I ZALECENIA  

  

 „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Sosnówka na lata 2013-2027” zawiera analizę stanu obecnego oraz 

przewidywane zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną na terenie gminy 

Sosnówka.  Ponadto przedstawia propozycję działań racjonalizujących użytkowanie 

energii oraz wskazuje na potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  

Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie energii na obszarze gminy mają 

w szczególności na celu: 

 ograniczenie zużycia energii pierwotnej wydatkowanej na zapewnienie komfortu 

funkcjonowania gminy i jej mieszkańców, 

 dążenie do jak najmniejszych opłat dla odbiorców energii, 

 minimalizację szkodliwych dla środowiska skutków pozyskiwania energii cieplnej na 

terenie gminy, 

 zapewnienie bezpieczeństwa i pewności zasilania w zakresie dostaw ciepła, energii 

elektrycznej i paliw gazowych. 

Szacuje się, że aktualne roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w gminie 

Sosnówka wynosi ok. 2,6 GWh. Potencjał energii słonecznej i wiatrowej na terenie 

gminy wskazuje, że może być ona samowystarczalna pod względem zabezpieczenia 

potrzeb elektroenergetycznych. W związku z tym gmina powinna stopniowo 

wykorzystywać nieużytki pod budowę farm fotowoltaicznych i wiatrowych w celu 

wytwarzania energii elektrycznej. 

W 2011 roku gmina Sosnówka przystąpiła do grupy zakupowej przeprowadzającej 

wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego oraz 

budynków użyteczności publicznej. Celowe jest, aby w kolejnych latach gmina nadal 

podejmowała tego rodzaju działania. Analiza publicznie dostępnych informacji 

z rozstrzygnięć przetargów dowodzi, że zapewniają one upust na poziomie 15-20% 

w stosunku do cen z oficjalnych cenników miejscowego sprzedawcy energii 

elektrycznej. 
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W gminie Sosnówka znaczna część oświetlenia ulicznego została zmodernizowana. 

Proponuje się, aby w kolejnych latach przeprowadzić całkowitą wymianę przestarzałego 

oświetlenia ulicznego. Realizując inwestycje związane z wymianą oświetlenia należy 

wziąć pod uwagę najnowsze rozwiązania technologiczne w tej dziedzinie. Obecnie 

najczęściej wykorzystywaną technologią jest oświetlenie półprzewodnikowe, 

wykorzystywane w oświetleniu LED i OLED. Dzięki tego typu źródłom światła można 

osiągnąć potencjalne oszczędności energii wynoszące do 50% obecnego zużycia energii, 

a w połączeniu z inteligentnymi systemami zarządzania oświetleniem nawet do 70%. 

Lampy LED mają długą trwałość, charakteryzują się również niższymi kosztami 

utrzymania. Coraz częściej wykorzystywana jest również technologia oświetlenia 

hybrydowego łącząca dwa systemy – solarny i wiatrowy. Kombinacja ta sprawia, że 

systemy są bardziej praktyczne w stosunku do systemów oświetleniowych opierających 

się jedynie na energii słonecznej. Wiatrowo-słoneczna metoda oświetlenia jest 

samowystarczalna, niezależna, jak również eliminuje potrzebę budowania ziemnych 

łączy elektrycznych, które są typowe dla konwencjonalnych systemów oświetleń 

ulicznych. 

W celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  

o efektywności energetycznej, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do 

sporządzenia audytów energetycznych. W związku z tym zaleca się sporządzanie 

audytów energetycznych dla jak największej liczby budynków będących własnością 

gminy Sosnówka. Na chwilę obecną planuje się przeprowadzenie audytu 

energetycznego w budynku stanowiącym własność gminy, gdzie usytuowane są Gminny 

Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. 

Ponadto zalecane jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach 

o wysokim bilansie energetycznym. Takie działania pozwolą na osiągniecie rocznych 

oszczędności kosztów energii na poziomie 50-60%. 

Średnie aktualne zapotrzebowanie na moc i energię cieplną w gminie wynosi 

odpowiednio 6,98 MW/rok i 112,99 TJ/rok. Władze gminy Sosnówka powinny zwrócić 

uwagę na możliwość wykorzystania istniejącego potencjału energetycznego biomasy 

(drewno, uprawy celowe). Korzyścią wynikającą z zastosowania ekologicznych 

sposobów pozyskiwania energii cieplnej jest zmniejszenie negatywnego wpływu 

energetyki na środowisko naturalne. Dotyczy to przede wszystkim likwidacji tzw. niskiej 
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emisji, która jest niezwykle uciążliwa dla środowiska. Poza tym niższa emisja przyczynia 

się do znaczącej poprawy jakości życia mieszkańców danego regionu. 

Odnawialne źródła energii mogą także zostać wykorzystane do stworzenia 

proekologicznego wizerunku gminy, który jest cennym kapitałem i może zostać 

wykorzystany w celu zainteresowania danym regionem inwestorów z tych sektorów 

gospodarki, dla których jakość środowiska stanowi istotny czynnik.  

Dodatkowo warto kształtować racjonalne postawy użytkowników poszczególnych 

obiektów oraz popierać i promować indywidualne działania właścicieli lokali, polegające 

na przechodzeniu na ekologicznie rodzaje paliwa, energię elektryczną, energię ze źródeł 

odnawialnych, które prowadzą do uzyskania oszczędności energii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Sosnówka na lata 2013-2027 

133 | S t r o n a  

 

IX. MAPA GMINY SOSNÓWKA  
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