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Komisja Europejska przedstawiła długoterminową

strategię klimatyczną, przewidującą, że do połowy

tego stulecia UE stanie się neutralna pod względem

emisji gazów cieplarnianych. Punktem wyjścia ma

być 45-proc. redukcja CO2 w 2030 r.

Aktualne wyzwania

CEL:

Ograniczenie emisji CO2 do zera w 2050 r.
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Kompetencje samorządu województwa

w zakresie energetyki

Zadania samorządu województwa w zakresie gospodarki energetycznej

określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

(Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 wraz ze zmianami):

• Zapewnienie warunków do rozwoju infrastrukturalnych połączeń 

międzyregionalnych i wewnątrzregionalnych;

• uczestnictwo w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze 

województwa poprzez opiniowanie projektów założeń do planów zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie koordynacji współpracy 

z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa;

• opiniowanie projektów planów zaopatrzenia w energię i paliwa z polityką 

energetyczną państwa.

Ponadto:

• prowadzenie współpracy samorządu województwa z przedsiębiorstwami 

energetycznymi zajmujących się przesyłaniem paliw gazowych lub energii 

elektrycznej (art. 16 Prawa energetycznego) – zapewnienie spójności pomiędzy 

planami przedsiębiorstw energetycznych i założeniami, strategiami oraz planami 

szczebla regionalnego, zapewniającymi przełożenie na poziom lokalny.
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Kompetencje samorządu województwa

w zakresie energetyki
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Zadania samorządu województwa

wynikające z obowiązującej Polityki energetycznej Polski do 2030 roku

(przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku):

• uwzględnianie energetyki w procesie określania priorytetów 

inwestycyjnych przez samorządy,

• wspomaganie realizacji polityki energetycznej poprzez aktywne 

włączenie się władz regionalnych w realizację jej celów, w tym poprzez 

wojewódzką strategię rozwoju energetyki.
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Kompetencje samorządu województwa

w zakresie energetyki
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W projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 roku

(przedstawionej do konsultacji 23 listopada 2018 r. przez Ministerstwo Energii)

Dla każdego ze sformułowanych w projekcie Polityki kierunków został określony jego wymiar 

terytorialny, gdzie przedstawia się jedynie wpływ realizacji danego kierunku na poziom 

regionalny, natomiast nie określa się zakresu kompetencji/roli województwa w realizacji 

określonych działań.

W projekcie Polityki wskazuje się jednak na:

• ujęcie aktywnego planowania energetycznego w regionach w zakresie rozwoju ciepłownictwa          

i kogeneracji,

• zwrócenie uwagi na potrzebę opracowania zastępczych polityk rozwoju dla regionów, 

w których kończona jest eksploatacja danego surowca w celu zminimalizowania wystąpienia 

problemów społeczno-gospodarczych,

• wskazanie konieczności zaktywizowania gmin, powiatów oraz województw do planowania 

energetycznego, które skutkować ma racjonalną gospodarką energetyczną oraz rozwojem 

czystych źródeł energii i poprawą jakości powietrza.
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ZASTĄPIENIE MECHANIZMÓW 
TŁOCZĄCYCH INNOWACJE DO 

ENERGETYKI 
(polityka energetyczna i systemy wsparcia) 

MECHANIZMAMI SSĄCYMI 
(działania oddolne) 

RADYKALNA ZMIANA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI

(na podstawie idei rekomendowanej przez prof. dr hab. inż. Jana Popczyka)
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Poziom 

odpowiedzialności

Odpowiedzialność (przedmiotowa, podmiotowa)

odbiorca (-) 

prosument odpowiedzialność podstawowa (rynkowa) 

gmina wiejska założenia do planów zaspakajania potrzeb energetycznych gminy, 

odpowiedzialność (w tym przed sądem) za jakość powietrza (smog); energetyk gminny 

(status, zakres działania, odpowiedzialność – przedmiot regulacji gminnej) 

Miasto

(aglomeracja) 

„założenia” i „smog” tak jak w gminie (wiejskiej), odpowiedzialność za włączenie 

infrastruktury zaspakajania potrzeb energetycznych do zadań własnych na równi‚            

z innymi krytycznymi zadaniami, w szczególności za jej integrację z gospodarką obiegu 

zamkniętego – rozwiązania szczegółowe są przedmiotem regulacji miejskich 

Województwo

(samorząd 

województwa) 

odpowiedzialność za wykorzystanie transformacji energetycznej do budowy 

endogenicznej strategii własnego rozwoju – rozwiązania szczegółowe są przedmiotem 

regulacji wojewódzkich (podpowiedź: landy w Niemczech, stany w USA) 

Kraj

(państwo) 

rezygnacja z polityki energetycznej, likwidacja Ministerstwa Energii, głęboka przebudowa 

URE, ogłoszenie doktryny energetycznej, powołanie PRMTE 

UE realizacja unijnej polityki klimatycznej, realizacja jednolitego konkurencyjnego rynku 

energii elektrycznej 

„zinstytucjonalizowany” 

świat 

polityka klimatyczna (emisje CO2), zaspakajanie potrzeb energetycznych lotnictwa 

(poziom globalny), 

Startowy katalog działań oddolnych

(opracowanie prof. dr hab. inż. Jan Popczyk)
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Rola samorządu województwa w zakresie energetyki

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA JAKO KREATOR ROZWOJU

PROJEKT PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO

RYSUNEK PLANU NR 1

OSADNICTWO



www.irt.wroc.pl9

Plan zagospodarowania przestrzennego

województwa dolnośląskiego

Energetyka tradycyjna na terenie 

województwa dolnośląskiego
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Działania:

• prowadzenie stałego monitoringu zapotrzebowania na energię,

• tworzenie scenariuszy rozwoju energetyki dla regionu.

• prowadzenie polityki przestrzennej w zakresie efektywnych 

energetycznie systemów transportowych i struktur osadniczych,

• zapewnienie możliwości koordynacji działań na szczeblu wojewódzkim,

• wspieranie energetyki rozproszonej w oparciu o potencjał i zasoby 

własne regionu (klastry, spółdzielnie etc.),

• prowadzenie platformy współpracy z samorządami gminnymi, 

gospodarką oraz jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie 

energetyki regionalnej i wsparcia technologicznego.

Rekomendowany zakres kompetencji samorządu 

województwa w zakresie energetyki
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Plan zagospodarowania przestrzennego

województwa dolnośląskiego

Kierunek

Energetyka rozproszona,

Energetyka prosumencka?

Instalacje korzystające z OŹE
na terenie województwa 
dolnośląskiego
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Opracowania regionalne

Charakterystyka zasobów węgla brunatnego w rejonie 

Legnicy i uwarunkowania społeczno-gospodarcze oraz 

planistyczne ich ochrony
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Opracowania regionalne

Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju 

energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim
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Opracowania regionalne

Raport o stanie ciepłownictwa w kontekście zamierzeń 

planistycznych gmin województwa dolnośląskiego
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Debata o transformacji energetycznej i gospodarczej Dolnego Śląska

Dr Maciej Zathey - Planowanie przestrzenne a efektywność energetyczna; 07.12.2018 



www.irt.wroc.pl

Mobilność – problemy z własnego podwórka

http://reafglobal.com/static/img/06AboutUsCC_img06.png

(source: http://patrz.pl/static/uploaded/images/37/

37139/0575ed60ca0afa8f11b33ee14dabec67_1920.jpg) 

s
p
e
e
d
 

[m
p
h
]

[kcal / km]



www.irt.wroc.pl

Stöckacker Süd, 

Berno

• 2000 – Watt Society (48 kWh per day) by the year 

2050

• 574 mieszkań

• standard MINERGIE

• 60 metrów kwadratowych na osobę 

• 27 miejsc parkingowych, w tym 15 dla osób 

niepełnosprawnych

• 510 miejsc rowerowych 

• bliskość do transportu publicznego
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http://www.stoeckackersued.ch/projekt/projektbeschrieb/minergie-p-eco/
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Strategia energetyczna województwa dolnośląskiego

POTRZEBA OPRACOWANIA REGIONALNYCH STRATEGII I 

POLITYK ENERGETYCZNYCH

przykład

STRATEGII ENERGETYCZNEJ DOLNEGO ŚLĄSKA (KONCEPCJA)

Konieczne jest uwzględnienie:

 inwestycji o znaczeniu regionalnym, lista inwestycji sporządzona w ścisłej 

współpracy  z przedsiębiorstwami energetycznymi,

 zmian klimatycznych i niezbędnych do przeprowadzenia działań dot. energetyki           

w zakresie przystosowania do zmian klimatycznych,

 aktualnych tendencji i polityki energetycznej UE,

 określenie zapotrzebowania na energię wg scenariuszy rozwoju wynikających                 

z przewidywanych zmian demograficznych, klimatycznych oraz tendencji i polityki 

UE,

 stworzenie i wdrożenie zasad koordynacji w zakresie prowadzenia regionalnej 

polityki energetycznej,

 wymiaru przestrzennego – zbadanie/zinwentaryzowanie uwarunkowań rozwoju 

energetyki opartej o odnawialne źródła energii i odniesienia przestrzennego, 

a także monitorowanie zmian zachodzących w przestrzeni.



Rola województwa w polityce energetycznej 

Dr Maciej Zathey 

Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego 
(jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Dolnośląskiego) 
Przewodniczący Zespołu ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej na Dolnym Śląsku 

 

Zsyntetyzowana lista zagadnień 

 

1. Cele cywilizacyjne współczesnego świata koncentrować powinny się na pozyskiwaniu energii ze 

źródeł odnawialnych przy doskonaleniu technologii i rozwijaniu energetyki rozproszonej. Byłoby to 

odpowiedzią na rosnące potrzeby konsumpcji energii i podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

energetycznego przy zmniejszaniu presji na środowisko przyrodnicze. Cele te pojawiają się już 

w polityce Unii Europejskiej.  

2. Prowadzenie polityki energetycznej powinno się także odbywać przy znaczącym udziale 

samorządów wojewódzkich. Dotychczasowe kompetencje określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 wraz ze zmianami) są niezwykle zawężone 

i polegają głównie na opiniowaniu dokumentów, w tym planów zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie 

zgodności z polityką energetyczną państwa. Województwa (samorządy) pozbawione są elementu 

kreacyjnego. Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii odbywa się na poziome 

samorządowym jedynie poprzez redystrybucję środków UE, w sytuacji gdy samorząd pełni funkcję 

instytucji zarządzającej programem wsparcia. 

3. W Polityce energetycznej Polski do 2030 roku za kluczowe przyjmuje się uwzględnianie energetyki 

w procesie określania priorytetów inwestycyjnych przez samorządy. Jako istotny element 

wspomagania realizacji polityki energetycznej, wskazuje się aktywne włączenie się władz 

regionalnych w realizację jej celów, w tym poprzez przygotowywane na szczeblu wojewódzkim, 

powiatowym lub gminnym strategii rozwoju energetyki. Z tego punktu widzenia samorząd realizuje 

jedynie cele zadane, co de facto jest efektem scentralizowanego systemu elektroenergetycznego. 

4. W projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 roku, przedstawionej do konsultacji 23 listopada 

2018 r. przez Ministerstwo Energii, dla każdego ze sformułowanych w projekcie Polityki kierunków 

został określony jego wymiar terytorialny, gdzie przedstawia się jedynie wpływ realizacji danego 

kierunku na poziom regionalny, natomiast nie określa się zakresu kompetencji i roli samorządu 

wojewódzkiego w realizacji określonych działań. 

5. Kompetencje województwa należy stopniowo rozszerzać (ustawowo) obligując do m. in.: 

a. prowadzenia stałego monitoringu zapotrzebowania na energię, 

b. tworzenia scenariuszy rozwoju energetyki dla regionu. 

c. prowadzenia polityki przestrzennej w zakresie efektywnych energetycznie systemów 

transportowych i struktur osadniczych! 

d. zapewnienia możliwości koordynacji działań na szczeblu wojewódzkim, 

e. wspierania energetyki rozproszonej w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, potencjał i zasoby 

własne regionu (klastry, spółdzielnie etc.), 

f. prowadzenia platformy współpracy z samorządami gminnymi, gospodarką oraz jednostkami 

naukowo-badawczymi w zakresie energetyki regionalnej i wsparcia technologicznego. 

6.  Szczególnie istotnym elementem polityki energetycznej jest nadanie samorządom wojewódzkim 

szerszych kompetencji w ramach polityki gospodarowania przestrzenią oraz prowadzenia studiów  

i analiz po kątem efektywnie energetycznie funkcjonującego społeczeństwa i gospodarki  

w wymiarze regionalnym. 

7. Efektywność energetyczna powinna być oceniana nie tylko w wymiarze lokalnym w odniesieniu do 

budynków, ale w kontekście złożonych i rozległych systemów na poziomie całych struktur 

osadniczych i regionu. 


