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SAMORZĄD 

WOJEWÓDZTWA JAKO 

KREATOR ROZWOJU
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Wsparcie dla rozwoju ciepła sieciowego i systemów indywidualnego ogrzewania opartych na źródle ciepła 

pozyskiwanego z odnawialnych źródeł energii

Ustalenia w zakresie polityki Samorządu Województwa Dolnośląskiego:

Postulaty kierowane do Rządu RP:

Opracowanie przez ministra właściwego do spraw gospodarki wytycznych dotyczących rozwoju 

różnych form energetyki odnawialnej na różnych typach obszarów produkcji i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii.

Postulaty kierowane do gmin:

1. Wykonanie i uwzględnienie bilansu energetycznego*, zawierającego analizę potrzeb transportowych 

użytkowników terenów oraz lokalnych warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, przy 

planowaniu rozwoju przestrzennego gmin.

2. Zastosowanie zapisów w lokalnych opracowaniach planistycznych wskazujących wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii oraz gazu ziemnego jako podstawowego paliwa do zasilania 

urządzeń wytwarzających energię cieplną, szczególnie w zakresie rozwiązań indywidualnych i 

grupowych.

3. Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii, w szczególności na obszarach przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza*
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(stan na 31.12.2019 r.)

Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru

Wartość docelowa 
określona 

w Programie 
dla 2023 r.

Wartość szacowana 
(zakładana)
do realizacji 

na podstawie  
podpisanych umów

% szacowanej 
realizacji 

wskaźnika

Wartość 
osiągnięta

(zrealizowana)
w projektach 

% realizacji 
wskaźnika

Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE szt. 5 1 596 31920,00% 880 17600,00%

Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE szt. 32 571 1784,38% 289 903,13%

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych MW 59,02 34,79 58,95% 5,75 9,74%

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji m2 587 647 1 295 160 220,40% 711 823 121,13%

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii
gospodarstwa 

domowe
2 565 9 889 385,54% 5 580 217,54%

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 
publicznych

kWh/rok 26 003 000 114 902 049,51 441,88% 31 261 507 120,22%

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt. 1 420 1 010 71,13% 218 15,35%

Liczba zakupionych  jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

szt. 82 192 234,15% 135 164,63%

Długośc wspartej infrastruktury rowerowej km 138 171,33 124,15% 110,50 80,07%

Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” szt. 16 62 387,50% 34 212,50%

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] 738 493,81 66,91% 0 0,00%

Redukcja emisji gazów cieplarnianych: 
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

tony 
równoważnika 

CO2
23 202 118 106 509,04% 27 504 118,54%
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KLASTER ENERGII SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA
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