
ZaZałłoożżenia do planu zaopatrzenia enia do planu zaopatrzenia 
w ciepw ciep łło, energio, energi ęę elektrycznelektryczn ąą i paliwa i paliwa 

gazowe dla m.st. Warszawy gazowe dla m.st. Warszawy 

Biuro Infrastruktury 2019



Liczba odbiorców (umowy)
ciepła 19 300 szt.

gazu 551 000 szt.

energii elektrycznej 1 064 000 szt.

Roczne ko ńcowe zu życie energii sieciowej
ciepła 9 029 GWh

gazu 5 222 GWh

energii elektrycznej 7 581 GWh

Maksymalny pobór mocy
w cieple sieciowym 3 515 MW

w gazie sieciowym 1 365 MW

w energii elektrycznej [zima] 1 437 MW

w energii elektrycznej [lato] 1 405 MW

Warszawa 2018
BILANS ENERGETYCZNY



Warszawa 2018
Korzystający z energii

1 777 972 liczba mieszkańców wg GUS

100% ludność korzystająca z energii elektrycznej
80% ludność korzystająca z ciepła sieciowego
74% ludność korzystająca z sieci gazowej

975 731 mieszkania
84% zużycie ciepła sieciowego przez gospodarstwa domowe         
62% zużycie gazu przez gospodarstwa domowe
24% zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa 

domowe

21% mieszkania ogrzewane gazem

93 888 budynki mieszkalne
181 054 budynki w mieście



SIECIOWE SYSTEMY 
ENERGETYCZNE

Aglomeracji Warszawskiej

System elektroenergetyczny – przesył, wytwarzanie, dystrybucja 

`

System cciepłowniczy - wytwarzanie i dystrybucja

System gazowy – dystrybucja z pierścienia gazowego wysokiego ciśnienia



§28. Zakres współpracy 
z innymi gminami



Dlaczego wykonuje si ę Założenia?
OBOWIĄZEK

Ustawa o samorządzie gminnym
Ustawa Prawo energetyczne

Potrzebna jest wiedza!

�Jaka jest sytuacja energetyczna w mieście?
�Jakie są zagrożenia?
�Jakie są możliwości poprawy sytuacji?

Zgromadzenie danych do wyznaczenia długoterminowych 
działań oraz potencjalnych doraźnych interwencji.

Opracowanie, w przypadku konieczności, Planu zaopatrzenia... 



Wciąż obowi ązuje uchwała z 2003 roku przyjmująca 
„Założenia do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”

ZAŁOŻENIA te były opracowywane w czasach dostępności paliw, nadmiaru 
mocy wytwórczych, możliwości przesyłowych. 

Wówczas obowiązywała jeszcze wizja rozwoju „business as usual”, 
a tymczasem z miasta praktycznie znikn ął przemysł jako wynik procesów 

restrukturyzacji gospodarki na poziomie kraju i miasta – miasto do mieszkania

Od tego czasu:
• zmieniły się profile zapotrzebowania odbiorców, technologie, parametry sprzętu 

i nasycenie nim gospodarstw domowych i firm, znika oświetlenia żarowe!

• dynamicznie rozwija się klimatyzacja biur i mieszkań
• powstało wiele nowych osiedli i budynków w nieprzewidywanych wcześniej 

lokalizacjach o niskiej energochłonności (wymaganej prawem) 

• intensywnie prowadzona jest termomodernizacja

• przyrasta źródeł OZE
• spodziewany jest dynamiczny rozwój e-mobility



PROJEKT ZAŁO ŻEŃ - PODSTAWOWY DOKUMENT 
GMINY W ZAKRESIE PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO

Art. 19. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany 
dalej „projektem założeń”. 

2. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 
lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. 

3. Projekt założeń powinien określać: 
1)ocen ę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebow ania na 
ciepło, energi ę elektryczn ą i paliwa gazowe; 

...

...
4. Przedsiębiorstwa energetyczne – operatorzy systemów energetycznych 
udostępniają nieodpłatnie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) plany, 
o których mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczącym terenu tej gminy oraz 
propozycje niezbędne do opracowania projektu założeń. 

8. Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia ..



STRUKTURA INFORMACYJNA ZA ŁOŻEŃ

Inwentaryzacja poboru ciepła, gazu i elektryczności w 2014 r. 
z dezagregacją na cele i kierunki wykorzystania 

ENERGIA I MOC użytkowa i końcowa
rok, miesiące, dni, godziny

Inwentaryzacja istniejącej zabudowy, wyposażenia i 
zamieszkania

analiza trendów

Dla ciepła, gazu i elektryczności i rejonów
BILANS dla ROKU BAZOWEGO wg roku 2014

wyznaczenie energochłonności zabudowy i innych potrzeb
zapewniających zgodność danych globalnych wielkościami lokalnymi

SZCZEGÓŁOWY MODEL DO ROCZNEGO BILANSOWANIA PRZESTRZ ENNEGO

Prognoza do roku 2035 dla 
� rozwoju zabudowy w oparciu o planowanie przestrzenne i realne 

budownictwo
� liczby i dochodów ludno ści w oparciu o trendy (zewnętrzne)

Prognoza zapotrzebowania na ENERGI Ę I MOC do roku 2035
w oparciu o prognozy społeczno-przestrzenne i prognozę energochłonności 

uwzględniającą pełną termomodernizację do roku 2030.

Zestawienie prognozy zapotrzebowania na MOC dla roku 2 020
ze zdeterminowanymi mo żliwo ściami dostawy



w oparciu o Tom 1 opracowania dostarczonego w 2016r.  
przez 

(wyłonione drogą przetargu w 2014 roku) 

konsorcjum 
Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

i 
Głównego Instytuty G órnictwa 

„Założenia do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla m.st. Warszawy”

Projekt sporzProjekt sporząądzony w cadzony w całłoośści ci 
w formie cyfrowejw formie cyfrowej

tekst i tabeletekst i tabele
bez bez rysunkrysunkóów, wykresw, wykresóów, mapw, map



Struktura opracowania

Tom 1: Zało żenia do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energi ę elektryczn ą i paliwa gazowe 

dla m.st. Warszawy
- projekt tekstu uchwały 

Tom 2: Uzasadnienie do Zało żeń
Zeszyt 1: Omówienie poszczególnych paragrafów Założeń
Zeszyt 2: Omówienie analizowanych dokumentów 
Zeszyt 3: Metodyka i metodologia 
Zeszyt 4: Procedury gromadzenia, przetwarzania, uzgadniania informacji 
Zeszyt 5: Raport z pozyskania i przetwarzania informacji 

Tom 3: Obja śnienia do aktualizacji Zało żeń
Tom 4: Streszczenie aktualizacji Zało żeń
Tom 5: Prezentacja aktualizacji Zało żeń
Tom 6: Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych uwzględnione w 
aktualizacji Założeń
Tom 7: Korespondencja  



Założenia do planu zaopatrzenia 
OPRACOWANIE Tom 1

Inwentaryzacja stanu 
aktualnego

Prognoza 
zapotrzebowania

• w roku 2017
• w roku 2020
• w roku 2025
• w roku 2030
• w roku 2035

• dane ogólne miasta

• opis systemów energetycznych miasta

• zapotrzebowanie na energię dla roku bazowego 

2014

• demografia: zamieszkanie i zatrudnienie

• baza danych o budynkach i ich wyposażeniu

• oświetlenie ulic

• wiedza o zasobach, możliwościach, procesach i 

efektywności



Liczba ludności 
w rejonach 

bilansowych 
(zameldowani)

Podział na rejony

261 rejonów bilansowych:

194 aktywne,

67 obszarów nieaktywnych 





§ 1. Informacje wprowadzające 
§ 2. Spis treści
§ 3. Warunki bilansowania i zasady kalkulacji
§ 4. Opis miasta

1. Opis jako ściowy miasta
2. Historia miasta w liczbach
3. Charakterystyka temperaturowa miasta

§ 5. Miasto w roku odniesienia 
§ 6. Prognoza zmian strukturalnych
§ 7. Prognoza rozwoju miasta

Dział Pierwszy:
Wstęp



§3. Warunki bilansowania i zasady kalkulacji

ocena stanu 
wymaga

wyliczenie aktualnego stanu i przewidywanych zmian zapotrzebowania

bilanse energetyczne sporządzone dla całego miasta, 
18 dzielnic i 194 rejonów dla energii i paliw

bilanse w jednostkach MWh, GWh i MW uwzględniają
zapotrzebowanie wszystkich podmiotów

model zapotrzebowania uzależniono od: demografii, funkcji -
kierunków użytkowania zabudowy, celu wykorzystania nośników energii

do analizy zjawisk sieciowych opisano ciągi zasilające w 
ujęciu TOP TO DOWN oraz BOTTOM TO UP

warunki pogodowe: średnie, obliczeniowe, ekstremalne

nie snie sąą bilansowane paliwa zasilajbilansowane paliwa zasilająące procesy energetyczne zasilajce procesy energetyczne zasilająące siecice sieci



§7. Prognoza rozwoju miasta
Syntetyczne parametry prognozy dla Warszawy % (rok 2014 = 100%)

zmienna wielkość 2020 2025 2030 2035

opisująca 1 powierzchnia ogrzewana 113 141 163 244

opisująca 2 liczba ludności 100 103 105 104

opisująca 3 dochody netto 124 144 168 194



§7. Prognoza rozwoju miasta

Rozwój zabudowy

Prognoza dla 2020 roku na podstawie udokumentowanych 
inwestycji, zatwierdzonych planów, pozwoleń na budowę itp.

Prognoza na lata 2025 i 2030 na podstawie dotychczasowych 
trendów i z preferencją terenów z dostępem do sieci ciepłowniczej

Prognoza na rok 2035 na postawie chłonności terenów 
w/g Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania



§7. Prognoza rozwoju miasta

Prognoza liczby osób w Warszawie wg grup wieku



§ 8. Aktualne zapotrzebowanie na energię w roku 
odniesienia 2014

konwersja BILANSU miasta ze 

średniej temperatury danego roku 

na >>>
średnią wieloletnią temperaturę [8,3oC]

co daje >>>

§ 9. Zapotrzebowanie w roku bazowym [wg 2014]

wyznaczenie energii oraz mocy maksymalnej z profili

§ 10. Model obliczeniowy dla roku bilansowego
§ 11. Prognoza zapotrzebowania
§ 12. Warianty prognozy (dla temperatur ekstremalnych)

Dział Drugi:
Energia w m.st. Warszawie



§ 8. Aktualne zapotrzebowanie na energię: 
rok odniesienia 2014

Zapotrzebowanie na energi ę użytkow ą w 
ciągu roku (bilans cywilizacyjny)

(potrzeby)



§9. Zapotrzebowanie w roku bazowym

Profil miesięczny zapotrzebowania na 
energi ę końcow ą

(dostawy)



§9. Zapotrzebowanie w roku bazowym 
Tablica nr09.06

Roczne zapotrzebowanie na energie końcową w roku bazowym w mieście

09.060001 2 3 4 5 6 7 8 9 32 33 34 35 36

09.060002 energia nośnik cel kierunek miara Warszawa Bemowo Białołęka BE_GOR_A BE_GRY_A BE_JPD_A BE_JPN_E BE_JPN_W

09.060003 enk ene cep ogółem MWh 748 149 42 810 55 119 9 387 1 199 6 266 1 366 5 125

09.060004 enk ene co ogółem MWh 188 627 9 835 14 814 2 009 289 1 408 307 1 111

09.060005 enk ene col ogółem MWh 378 244 12 204 23 443 1 491 310 1 330 241 862

09.060006 enk ene cw ogółem MWh 140 805 6 698 8 930 1 221 195 912 192 710

09.060007 enk ene pp ogółem MWh 418 717 26 277 31 375 6 157 715 3 946 866 3 304

09.060019 enk gaz cw ogółem MWh 438 677 20 315 56 632 2 488 1 567 3 723 1 548 2 076

09.060020 enk gaz pp ogółem MWh 658 015 23 129 78 717 2 463 587 6 091 487 1 972

09.060021 enk gaz ct ogółem MWh 105 537 2 052 21 728 167 795 16

09.060022 enk csi cep ogółem MWh 9 355 791 602 135 283 513 152 824 4 275 89 995 3 806 93 407

09.060026 enk csc cep ogółem MWh 7 979 927 504 163 272 996 123 570 5 834 77 295 6 484 74 944

09.060027 enk csc co ogółem MWh 6 569 689 395 414 195 628 97 551 2 702 60 278 2 671 60 914

09.060069 enk ene ogółem SUMA MWh 7 265 390 252 705 768 246 40 030 11 420 36 955 5 850 22 536

09.060070 enk ene ogółem MW MWh 1 478 786 108 544 87 065 30 064 1 612 14 510 1 437 16 167

09.060071 enk ene ogółem MN MWh 461 952 19 798 62 744 825 1 912 5 158 2 887 410

09.060072 enk ene ogółem UA MWh 131 551 10 714 2 742 1 359 607 408 588

09.060073 enk ene ogółem UO MWh 307 910 23 119 13 403 1 058 1 974 26 2 132

09.060074 enk ene ogółem UZ MWh 61 715 614 761 385 115

09.060075 enk ene ogółem UK MWh 99 894 2 457 1 482 263 313 157 224

09.060076 enk ene ogółem T MWh 267 467 15 408 2 481 2 947 65 824

09.060086 enk gaz ogółem SUMA MWh 4 422 063 163 264 666 849 13 351 15 523 26 005 12 560 7 013

09.060087 enk gaz ogółem MW MWh 1 142 682 50 260 206 133 9 831 4 047 4 230 3 211 4 626

09.060088 enk gaz ogółem MN MWh 2 154 559 67 115 323 988 1 359 7 757 17 901 8 690 979

09.060089 enk gaz ogółem UA MWh 47 092 7 640 4 621 1 929 30 8 49



§ 10. Model obliczeniowy dla roku bilansowego
Biliniowy (niestacjonarny) model ekonometryczny:

-wielkości energetyczne są zmiennymi opisywanymi
-zmiennymi opisującymi są wielkości o charakterze społeczno-gospodarczym

dla kadla ka żżdego rejonu z jego specyfikdego rejonu z jego specyfik ąą
w ogólności

ZAPOTRZEBOWANIE 

NA ENERGIĘ = ENERGOCHŁONNOŚĆ (t) 

× ZMIENNA OPISUJĄCA1 (t) × ZMIENNA OPISUJĄCA2 (t) + STAŁA 

zmienne opisujące dla:

CIEPŁO [sieciowe, gaz, lfo, wko, oze...]     <<<  POWIERZCHNIA 
OGRZEWANA

ENERGII ELEKTRYCZNEJ [lgt, ICT, ATV, AGD,...] <<< LUDNOŚĆ & 
DOCHODY

z uwzględnieniem:
profilów poborów nośników energii [ene, cep, csi, gaz, wko dla poszczególnych 
kierunków: [MW, MN, UA, UO, UZ, UK, T, TK, US, UH+UM, UF, UB, PR, EW, UU, UI ]

i celów użytkowania energii [ co, cw, pp, col, LGT, ATV, ICT, AGD] 

Dla Warszawy i dzielnic odpowiednio sumowane po rej onach



§ 10. Model obliczeniowy dla roku bilansowego

Opis numeryczny zagospodarowania miasta oraz zużycia energii 
sieciowej w rejonach został sporządzony dzięki współpracy KAPE&GIG 

z przedsiębiorstwami energetycznymi. Udostępnione KAPE&GIG 
informacje jednostkowe, były i są tajemnicą przedsiębiorstw i ich 

klientów. Dane źródłowe nie s ą dost ępne dla Urz ędu .

Model energetyczny miasta został sporządzony (struktura) według 
wytycznych Biura Infrastruktury [SIWZ], ale formuły obliczeniowe w 

komórkach excelowskich, algorytmy uzgadniania warunków brzegowych 
i bilansów węzłowych oraz liczby w bazach danych o większej 

szczegółowości niż wyspecyfikowane w SIWZ, a wykorzystywane w 
obliczeniach i estymacjach są własno ścią i tajemnic ą KAPE&GIG 

zgodnie z zawartą Umową. 

Miasto stołeczne Warszawa ma prawo do wyników numerycznych w 
formie liczb dla sum zbiorczych i przekrojów wskazanych w Umowie dla 
trajektorii prognozy wyznaczonej zgodnie z wytycznymi określonymi w 

Umowie.



Tabele z danymi na poziomie miasta, dzielnic i rejonów
1. Zapotrzebowanie na energię (użytkową, końcową)

temperatura średnia roczna (8,3oC)

2. Zapotrzebowanie na moc (użytkową, końcową)
temperatura obliczeniowa (-20oC)

temperatura ekstremalna zimą (-31oC) i  latem (37oC)

3. Wykresy uporządkowane
4. Profile godzinowe zapotrzebowania na energię końcową
5. Profile miesięczne zapotrzebowania na energię końcową
6. Ciągi zasilające
7. Energochłonność
8. Ocena bieżącego zapotrzebowania [tekst]

§ 11. Prognoza zapotrzebowania
dla temperatur średnich wieloletnich



§ 11. Prognoza zapotrzebowania
Wykres zapotrzebowania dla całego miasta



§ 13. Baza danych o budynkach
� 13.01 Lista komunalnych budynków niemieszkalnych w mieście

� 13.02 Lista budynków mieszkalnych w mieście komunalnych i 
wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta

� Lista i statystyka

§ 14. Baza danych o oświetleniu 
ulic i miejsc publicznych 

� Lista i statystyka

§ 15. System energetyczny w roku odniesienia
§ 16. Zdeterminowana lub planowana rozbudowa 
i restrukturyzacja systemów energetycznych
§ 17. Możliwość pokrycia obecnego i przyszłego 

zapotrzebowania z sieci

Dział Trzeci:
System energetyczny



§ 17. Możliwość pokrycia przyszłego 
zapotrzebowania z sieci

SYSTEM CIEPŁOWNICZY

Dla temperatury 
obliczeniowej -20 ºC

(temperatura umowna)
źródła i sieci ciepłownicze 

zapewniają
rezerwę mocy 

wytwórczej i przesyłowej



§ 17. Możliwość pokrycia przyszłego 
zapotrzebowania z sieci

SYSTEM GAZOWY

Deficyt lub częściowy 
deficyt gazu w 

prognozie dla zimy 
2020 r. 

ujawni się w postaci 
obniżonego ciśnienia 

gazu w sieci we 
wskazanych rejonach

Przyczyn ą jest zbyt niska zdolno ść przesyłowa w pier ścieniu wysokiego ci śnienia



Dział Czwarty:
Zaspokojenie potrzeb energetycznych

§ 18. Warunki handlowe i ograniczenia na rynku energii

§ 19. Komfort użytkowania energii

§ 20. Technologie użytkowania energii wykorzystywane i dostępne
§ 21. Lokalne zasoby paliw i możliwości ich wykorzystania

§ 22. Lokalne zasoby energii i możliwości ich wykorzystania

§ 23. Nadwyżki i straty ciepła w mieście i możliwości ich wykorzystania 
§ 24. Technologie odnawialnych źródeł energii 

§ 25. Możliwość wykorzystania energii elektrycznej i ciepła pozyskiwanych

z odnawialnych źródeł energii
§ 26. Możliwe działania racjonalizujące zużycie energii

§ 27. Możliwe do zastosowania dostępne środki i działania służące 
poprawie efektywności energetycznej

§ 28. Zakres współpracy z innymi gminami
Dział Piąty:

Organizacja dokumentu
§ 29. Definicja rejonów
§ 30. Charakterystyka rejonów bilansowych
§ 31. Definicje i skróty



Harmonogram wdrożenia

Recenzja projektu Założeń z dzielnicami i biurami                        2017 wrzesień

Konsultacje projektu Założeń z firmami energetycznymi                2018 sierpień

Uzgadnianie projektu Założeń z dzielnicami i  biurami                    2018 sierpień 06

Pozytywna opinia Zarządu województwa  mazowieckiego 2018 wrzesień 03

Wyłożenie do wglądu publicznego                                                  2018 grudzień

Uchwalenie Założeń przez RadęMiasta                                              2020 I kwartał

Porównanie z planami rozwoju firm energetycznych 2020   II  
kwartał

Przystąpienie do aktualizacji Założeń (aktualizacja w 2023 r. 2020   II  kwartał

Opracowanie uwag zgłoszonych  w trakcie wyłożenia 2019 czerwiec

Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska    2018 wrzesień 24

Odebranie projektu Założeń od Podwykonawcy  2016 grudzień



Konieczność
periodycznej aktualizacji

Art. 19. 2. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730) 

Projekt zało żeń sporz ądza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 
15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata .

Aktualizowane po roku 2020 Założenia będą opierać się na nowym Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego którego 

uchwalenie przez Radę Miasta przewiduje się do końca roku 2022.

Ustawa o planowaniu nie wymaga , aby studium zawierało prognozę
numeryczną postępującego procesu urbanizacji osadzoną w czasie.

Do prowadzenia inwestycji energetycznych w sieciach i źródłach 
konieczna jest prognoza numeryczna rozbudowy, wymiany zabudowy, 

zamieszkania i aktywności gospodarczej miasta z terminami i lokalizacjami.




