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ŚLĄSKA GMINA WIEJSKA ŚGW

• Śląska Gmina Wiejska ŚGW jest Jednostką Samorządu

Terytorialnego JST, której mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy

oraz władze borykają się z narastającymi problemami

energetycznymi manifestującymi się póki co bardzo wysokimi

kosztami energii elektrycznej oraz ciepła, a w przyszłości być

może całkiem niedalekiej, mogącymi eskalować w

kierunkach np. okresowych braków dostaw energii lub nawet

zdarzeń typu Black-out,

• sytuacja ta jest konsekwencją zachowawczych i

chaotycznych działań realizowanych w strukturach

schodzącej energetyki, aktualnej sytuacji międzynarodowej

oraz błędów polityki energetycznej realizowanej na różnych

poziomach decyzyjnych.



TRANSFORMACJA ENERGETYKI W TRYBIE INNOWACJI PRZEŁOMOWEJ

(TETIP NA OBSZARACH WIEJSKICH)

Przyjęcie modelu funkcjonowania energetyki na obszarach

wiejskich, w którym dominującą rolę będzie odgrywać

energetyka rozproszona będzie miało daleko idące

konsekwencje:

• operatorzy OSD zostaną uwolnieni od odpowiedzialności za

bezpieczeństwo energetyczne odbiorców energii elektrycznej

w ujęciu takim jak jest ono rozumiane obecnie,

• pobudzona zostanie konkurencja, która zapewni obniżkę cen

energii elektrycznej na rynkach elektroprosumeryzmu,

• beneficjentami zmian zostaną wszyscy użytkownicy energii

elektrycznej w systemach (WSE) również Ci, którzy nie

posiadają własnych instalacji OZE,



TRANSFORMACJA ENERGETYKI W TRYBIE INNOWACJI PRZEŁOMOWEJ

(TETIP NA OBSZARACH WIEJSKICH)

• zagospodarowanie zasobów własnych co prowadzi do

maksymalizacji efektywności,

• obniżka cen energii elektrycznej spowoduje, przy

wymaganym wprowadzeniu pasywizacji budownictwa,

bardzo znaczące obniżenie kosztów ogrzewania zwłaszcza

realizowanego efektywnymi energetycznie pompami ciepła,

• zmniejszenie skali ubóstwa energetycznego,zwiększenie

dostępności do energii elektrycznej i różnych form jej

użytkowania, a w konsekwencji istotna poprawa jakości i

komfortu życia mieszkańców,

• zostaną stworzone warunki do pełnej autonomizacji

energetycznej,

• zostaną stworzone warunki do rzeczywistego rozwoju

elektromobilności.



TRAJEKTORIA WZROSTU ELEKTROPROSUMENCKIEGO

(NA OBSZARACH WIEJSKICH W OSŁONACH OK(JST))

miks OZE

sołectwo –

osłona OK(JST1) 

(nN)

gmina (nN-SN)
miasto do 100 tys. 

(nN-SN-110 kV)

2030 2035 2030 2035 2040 2030 2035 2040 2045

PV, % 39,7 40,0 39,6 40,0 40,0 31,9 32,0 32,0 32,0

μEW, % 2,9 5,0 1,6 3,1 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EWL, % 0,0 0,0 10,0 21,0 25,0 10,9 22,0 32,3 38,0

μEB, % 45,0 55,0 8,8 9,9 10,0 4,4 4,9 5,0 5,0

EB, % 0,0 0,0 8,9 16,8 20,0 8,9 16,8 22,5 25,0

Suma OZE, % 87,6 100,0 68,9 90,8 100,0 56,1 75,7 91,8 100,0

liczba ludności 12 mln (32%) 7 mln (18%) 8 mln (21%)

liczba ludności

narastająco
12 mln (32%) 19 mln (50%) 27 mln (71%)



TRAJEKTORIA WZROSTU ELEKTROPROSUMENCKIEGO

(NA OBSZARACH WIEJSKICH W OSŁONACH OK(JST))

• osiągnięcie pełnego zaopatrzenia energetycznego z OZE, a

tym samym stanu dojrzałego elektroroprosumeryzmu, na

obszarach wiejskich w Gminach i Sołectwach, jest możliwe

do zrealizowania w stosunkowo krótkiej perspektywie

czasowej (w Gminach do roku 2040, a w Sołectwach do roku

2035).

• trajektoria dojścia do warunków elektroprosumeryzmu jest

zdecydowanie korzystniejsza i łatwiejsza do zrealizowania

dla obszarów wiejskich niż dla obszarów miejskich, a tym

bardziej wielkomiejskich takich jak np. aglomeracja

warszawska.



CHARAKTERYSTYKA ŚGW PILCHOWICE

Gmina wiejska Pilchowice jest położona w południowej-

zachodniej części powiatu gliwickiego posiada około 11 tysięcy

mieszkańców i sąsiaduje z miastami Gliwice, Knurów, Rybnik

oraz gminami:

• Sośnicowice (powiat gliwicki),

• Czerwionka-Leszczyny (powiat rybnicki),

• Kuźnia Raciborska (powiat raciborski).

Gmina Pilchowice posiada 7 Sołectw:

• Kuźnia Nieborowska,

• Leboszowice,

• Nieborowice,

• Pilchowice (wieś gminna),

• Stanica,

• Wilcza,

• Żernica.



INSTALACJE OZE W GMINIE PILCHOWICE

Konsekwencją inicjatyw oddolnych mieszkańców oraz władz

Gminy było uruchomienie nie w ostatnich latach znaczącej ilości

instalacji PV i pomp ciepła PC w prywatnych domach

mieszkalnych oraz instalacji PV w budynkach zarządzanych

prze Gminę.



KONIECZNOŚĆ DYWERSYFIKACJI OZE W GMINIE PILCHOWICE

• wykorzystanie dla zaopatrzenia energetycznego Gminy

Pilchowice tylko dwóch rodzajów aktualnie używanych OZE,

a więc instalacji fotowoltaicznych PV oraz pomp ciepła PC

jest dalece niewystarczające,

• konieczna jest dywersyfikacja OZE realizowana poprzez

uzasadnione w wielowariantowych szczegółach

wprowadzenie do miksu energetycznego nowych źródeł

takich jak mikro biogazownie oraz mikro elektrownie

wiatrowe w poszczególnych Sołectwach i większą gminną

biogazownię, która zapewni stabilizację mocy oraz

optymalne warunki techniczne do przyszłej pracy

autonomicznej off-grid poszczególnych obiektów, a docelowo

całego obszaru Gminy Pilchowice.



INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA W GMINIE PILCHOWICE

(ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ)

Zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego

głównym źródłem zaopatrzenia gminy w energię elektryczną

pozostanie GPZ 110/20/6 kV "FOCH” w Knurowie. Zaopatrzenie

w energię elektryczną będzie realizowane z sieci

elektroenergetycznej 20 kV, 15 kV i stacji transformatorowych,

podlegającej rozbudowie oraz przebudowie w sposób

niekolidujący z przeznaczeniem podstawowym terenów,

stosownie do potrzeb.



INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA W GMINIE PILCHOWICE

(URZĄDZENIA PIERWOTNE)

W sieci elektroenergetycznej Gminy Pilchowice zastosowane są

linie SN i nN w wykonaniu napowietrznym i kablowym, a

jednostki transformatorów SN / nN, często leciwe, są bardzo

zróżnicowane technicznie i w różnych wykonaniach (wersje

budynkowe, słupowe, kontenerowe). Podjęte próby uzyskania

dostępu do szczegółowego, wymaganego do analiz schematu i

parametrów elementów sieci oraz struktury i nastawień EAZ,

wymagały angażującej strony realizacji skomplikowanej

procedury Spółki Dystrybucyjnej. Z opisanych powyżej powodów

działania te muszą być usystematyzowane i przesunięte w

czasie.



INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA W GMINIE PILCHOWICE

(WYBRANE WYJĄTKI DOTYCZĄCE ZASADY WSPÓŁDZIELENIA ZASOBÓW ZWS (KSE))

Niezbędny dla bilansowania w zakresie energii i mocy dostęp do

odpowiednich od strony jakościowej i funkcjonalnej odczytów z

urządzeń pomiarowych zabudowanych w PPE na styku z OSD

wymaga również współpracy organizacyjnej i technicznej

zainteresowanych stron. Biorąc pod uwagę przytoczone

argumenty istnieje zatem pilna potrzeba praktycznego

technicznie i organizacyjnie wprowadzenia w życie dobrze

rozumianych przez zaangażowane strony praktyk Zasady

współdzielenia zasobów ZWS (KSE).



DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA GMINY W ZAKRESIE BUDOWY

WŁASNEJ KRYZYSOWEJ ODPORNOŚCI ELEKTROPROSUMENCKIEJ

• w oficjalnym dokumencie „Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice”

będącym Załącznikiem Nr 1a do Uchwały Nr XXVIII/240/16

Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 listopada 2016 r. znajdują

się zapisy dotyczące między innymi zaopatrzenia w energię

elektryczną, gaz i ciepło oraz zagadnień energii odnawialnej,

• w planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się

zarówno postulaty i plany wykorzystania OZE jak i zalecenia

dotyczące pasywizacji budownictwa oraz efektywności

energetycznej będące bazą wyjściową do budowy własnej

kryzysowej odporności elektroprosumenckiej Gminy

Pilchowice.



DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA GMINY W ZAKRESIE BUDOWY

WŁASNEJ KRYZYSOWEJ ODPORNOŚCI ELEKTROPROSUMENCKIEJ

• zakłada się wzrost wykorzystania energii uzyskiwanej ze

źródeł odnawialnych,

• określa się obszary, w których może być dopuszczone

rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z tych

źródeł o mocy powyżej 100 kW,

• na terenie Pilchowic nie dopuszcza się rozmieszczenia

urządzeń wytwarzających energię o mocy powyżej 100 kW z

wykorzystaniem siły wiatru,

• ze względu na brak możliwości podłączenia do sieci

ciepłowniczej zaleca się zaspokajanie potrzeb cieplnych w

oparciu o stosowanie systemów wykorzystujących

odnawialne źródła energii,

• zaleca się również działania zmierzające do zmniejszenia

zużycia energii cieplnej.



ANALIZATOR ELEKTROPROSUMERYZMU

ANALIZATOR ELEKTROPROSUMERYZMU

Rodzaj JST

Liczba mieszkańców 11000

Model: 2

Zapotrzebowanie jednostkowe, kWh/r/osobę:
3 100

Zapotrzebowanie w elektroprosumeryzmie, MWh:
34 100

Horyzont Transformacji 2040

Zatrudnienie, osób 35

Struktura źródełe w elektroprosumeryzmie, % Produkcja, MWh

PV 40 13 640,0

mEW 5 1 705,0

EWL 25 8 525,0

mEB 10 3 410,0

EB 20 6 820,0

GOZ 0 0,0

EWM 0 0,0

2025 2030 2035 2040 2045 2050

Zapotrzebowanie, MWh 28 416,7 31 695,5 33 225,6 34 100,0 34 100,0 34 100,0

Trajektoria pokrycia potrzeb za pomocą źródeł OZE, MWh

Technologia 2025 2030 2035 2040 2045 2050

PV 10 264 13 503 13 633 13 640 13 640 13 640

mEW 205 546 1 064 1 705 1 705 1 705

EWL 8 525 8 525 8 525 8 525 8 525 8 525

mEB 1 262 3 001 3 372 3 410 3 410 3 410

EB 6 820 6 820 6 820 6 820 6 820 6 820

GOZ 0 0 0 0 0 0

EWM 0 0 0 0 0 0

wymagana jedna instalacja - zaznaczenie w sposób symboliczny



STUDIUM PRZYPADKU ELEKTROPROSUMENTA

(MIESZKAŃCA GMINY PILCHOWICE)

• Autor artykułu, mieszkaniec Gminy Pilchowice zaczynał

swoją przygodę z elektroprosumeryzmem ponad 10 lat temu,

nietypowo bo od instalacji w swoim domu z przeprowadzoną

na etapie budowy pasywizacją energetyczną,

wysokosprawnej i efektywnej energetycznie pompy ciepła

PC typu woda-woda (z odwiertami pionowymi źródła

dolnego) o mocy cieplnej 9 kW. W analizowanym okresie

czasu PC wyprodukowała około 260 MWh energii cieplnej na

co zużyła około 57.5 MWh energii elektrycznej. Po

zainstalowaniu około 2.5 roku temu instalacji PV z

zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie optymalizacji

produkcji i monitorowania pracy online o mocy 9.9 kW

Elektroprosument stał się energetycznie w pełni

samowystarczalny,



STUDIUM PRZYPADKU ELEKTROPROSUMENTA

(MIESZKAŃCA GMINY PILCHOWICE)

• przedstawiony przykład Elektroprosumenta na terenie Gminy

Pilchowice nie jest odosobniony,

• skoro pojedynczy Elektroprosument osłony OK1(JST)

osiągnął już teraz stan samowystarczalności energetycznej

nie widać żadnego uzasadnienia aby proces TETIP dla

całego obszaru Gminy Pilchowice nie miał również

zakończyć się pełnym sukcesem.



STUDIUM PRZYPADKU ELEKTROPROSUMENTA

(MIESZKAŃCA GMINY PILCHOWICE)



STUDIUM PRZYPADKU ELEKTROPROSUMENTA

(MIESZKAŃCA GMINY PILCHOWICE)



INŻYNIER TRASNSFORMACJI ELEKTROPROSUMENCKIEJ ITEP
(PROPOZYCJA ZAPISU DLA USTAWY PRAWO ELEKTRYCZNE)

• Inżynier transformacji elektroprosumenckiej (ITEP) jest to

podmiot posiadający koncesję UREP (jest wykazany w

rejestrze UREP) działający na eletroprosumenckich

(konkurencyjnych w środowisku umów cywilno-prawnych)

rynkach usług dla elektroprosumentów oraz dla jednostek

JST w zakresie kompleksowego wsparcia obejmującego

pasywizację budownictwa, elektryfikację ciepłownictwa,

elektryfikację transportu i reelektryfikację OZE.

• Inżynier ITEP może reprezentować elektroprosumenta oraz

jednostkę JST we właściwych urzędach państwowych

(UREP, innych), a także względem operatora OSD na rynku

schodzącym energii elektrycznej.



ROLA INŻYNIERA TRASNSFORMACJI ELEKTROPROSUMENCKIEJ

(ITEP W GMINIE PILCHOWICE)

• rozpoczęcie transformacji energetycznej Gminy

Pilchowice do elektroprosumeryzmu, powinna rozpocząć

się od podjęcia Uchwały Samorządu JST dotyczącej

działań w kierunku transformacji i osiągnięcia

elektroprosumenckiej odporności,

• w konsekwencji powinien zostać powołany Inżynier działający

zgodnie z przedstawionym w artykule zasadami ITEP, który

opracuje plan działań i horyzont czasowy transformacji.

Samorząd JST powinien zatwierdzić przygotowany przez ITEP

dokument i aktywnie zaangażować się w dążeniu do realizacji

proponowanych działań techniczno-organizacyjnych, łącznie z

koncepcją opracowania prawa miejscowego wspomagającego

TETIP w Gminie Pilchowice.



ZADANIA ITEP W GMINIE PILCHOWICE

(WPROWADZENIE)

• Pomimo braku umocowania prawnego ITEP konieczne jest

zaakceptowanie przez Środowisko Gminy Pilchowice

możliwości rozpoczęcia prac w duchu ITEP w oparciu o

zasady TETIP. Zadania transformacyjne należy uruchomić

bardzo szybko aby nie marnować uciekającego czasu.

Procesy inwestycyjne w lokalnej energetyce rozproszonej w

zakresie instalacji OZE są realizowane aktualnie przez

samodzielnych inwestorów. Należy jednak koniecznie

zaznaczyć, że często są to działania nieskoordynowane,

niekoniecznie prowadzone optymalnie oraz zgodnie z ideą

prawdziwego elektroprosumeryzmu.



ZADANIA ITEP W GMINIE PILCHOWICE

(WPROWADZENIE)

• Inżynier pracujący w oparciu o zasady ITEP, wybrany w

sposób świadomy przez mieszkańców środowiska lokalnego,

którzy są przekonani co do konieczności i słuszności

wprowadzania poprawnych działań technicznych,

organizacyjnych i ekonomicznych, przyniesie bardzo wiele

wymiernych i wielokryterialnych korzyści podczas wdrażania

TETIP w Gminie Pilchowice. W konsekwencji nastąpi

radykalna i zasadnicza poprawa funkcjonowania Gminy

Pilchowice, warunków ekonomicznych oraz ogólnie

pojmowanej jakości życia zwłaszcza (choć nie tylko) w

kluczowym co do znaczenia dla mieszkańców obszarze

zaopatrzenia i bezpieczeństwa energetycznego.



ZADANIA ITEP W GMINIE PILCHOWICE

Zadania ITEP w Gminie Pilchowice zdefiniowano poniżej:

• realizacja misji TETIP oraz wspomaganie Gminy w

działaniach strategicznych w zakresie elektroprosumeryzmu,

• kompleksowe usługi doradcze dla mieszkańców, lokalnych

przedsiębiorców i władz oraz Ich edukacja w dziedzinie

elektroprosumeryzmu,

• cierpliwe i metodycznie wykonywane w imieniu

zdecydowanej na TETIP lokalnej społeczności

przekonywanie istniejących w środowisku oponentów,

malkontentów i sceptyków do rozwiązań

elektroprosumenckich w Gminie prowadzone konsekwentnie

podczas rzeczowych dyskusji na argumenty z

wykorzystaniem wiedzy specjalistycznej, narzędzi

analitycznych oraz powiązanych ze sobą i ujmowanych w

sposób kompleksowy zweryfikowanych danych technicznych

i ekonomicznych,



ZADANIA ITEP

• oszacowanie zindywidualizowanego dla Gminy realnego

zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną oraz

uzasadnione przedstawienie horyzontu czasowego i

możliwego harmonogramu transformacji, optymalnej

struktury źródeł w elektroprosumeryzmie, umiejscowienia

OZE i trajektorii pokrycia potrzeb energetycznych za pomocą

OZE,



ZADANIA ITEP

• wybór i proponowanie właściwego dla obszaru Gminy

Pilchowice miksu OZE uwzględniającego umotywowaną

dywersyfikację OZE oraz merytoryczne uzasadnianie

zainteresowanym stronom dokonanego wyboru. ITEP

powinien wnikliwie przeanalizować miejsca lokalizacji OZE

oraz inne wymagane dla wyboru prawidłowych rozwiązań

istotne czynniki techniczne, ekonomiczne, środowiskowe,

inwestycyjne i funkcjonalne. Dla dużych OZE (biogazownia)

ITEP powinien wykonać badania symulacyjne i szczegółowe

elektryczne obliczenia rozpływowe oraz analizy

środowiskowe, w wyniku których zostanie wybrana

optymalna i zgodna z prawem lokalizacja nowych źródeł

energii,



ZADANIA ITEP

• wybór najbardziej korzystnych technologii OZE oraz

uzasadnienie wyboru niezbędnych uzupełniających

rozwiązań wspomagających pracę OZE, które są

wymagane do zastosowania w Gminie Pilchowice,

• kompleksowe wsparcie Gminy Pilchowice i realne

działania w zakresie pasywizacji budownictwa,

elektryfikacji ciepłownictwa, elektryfikacji transportu i

reelektryfikacji OZE,

• współpraca z firmami zewnętrznymi oraz nadzór

techniczny i inwestycyjny nad przedsięwzięciami

energetycznymi realizowanymi w obszarze Gminy

Pilchowice,

• reprezentowanie elektroprosumentów oraz jednostek

organizacyjnych JST we właściwych urzędach

państwowych, a także względem operatora OSD na rynku

schodzącym energii elektrycznej,



ZADANIA ITEP

• proponowanie uzasadnionych z punktu widzenia techniki i

ekonomii innowacyjnych funkcjonalności instalacji

elektroenergetycznych np. w zakresie pracy wydzielonej

off-grid, magazynowania energii oraz poprawy

efektywności energetycznej, które powinny być

immanentnymi cechami rozwiązań elektroprosumenckich

w obszarze Gminy Pilchowice.



KTO POWINIEN PEŁNIĆ ZADANIA ITEP?

• ITEP (pretendent do rynków elektroprosumeryzmu) powinien

być gruntownie wykształconym Specjalistą w dziedzinie

elektroprosumeryzmu posiadającym znajomość oraz

zrozumienie zasad TETIP, wiedzę teoretyczną i praktyczną w

omawianym zakresie, interdyscyplinarne kompetencje

techniczne niezbędne do zastosowania na rynkach

elektroprosumeryzmu, znajomość dobrze rozumianych

zasad społecznej gospodarki rynkowej oraz bardzo ważne i

konieczne do zrealizowania przełomowego przedsięwzięcia

społeczne kompetencje nietechniczne zapewniające

efektywną współpracę z uczestnikami transformacji w osłonie

JST, którymi są lokalni elektroprosumenci i mikro oraz mali

przedsiębiorcy.



KTO POWINIEN PEŁNIĆ ZADANIA ITEP?

• Bardzo ważnym czynnikiem jest również szeroko rozumiany

autorytet ITEP i zaufanie wśród lokalnej społeczności, pasja i

zaangażowanie do konstruktywnego i efektywnego działania

na rzecz ŚGW oraz wola i wytrwałość do partnerskiej

współpracy ITEP z wszystkimi uczestnikami złożonego i

rozłożonego na lata procesu TETIP w Gminie Pilchowice.



PODSUMOWANIE

• przedstawione zagadnienia dotyczą kluczowych aspektów

elektroprosumeryzmu, a w obliczu aktualnych bardzo

dramatycznych i spektakularnych problemów sektora

energetyki schodzącej wprowadzenie TETIP prowadzącej do

kompleksowego rozwiązania aktualnych problemów i jakości

funkcjonowania Gminy Pilchowice jest konieczne i bardzo

oczekiwane przez mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców

oraz władze,

• prawidłowa i realizowana zgodnie ze sztuką TETIP w minie

jest obarczone małym ryzykiem niepowodzenia i wymaga

tylko czasu, kompetencji, zaangażowania ITEP oraz oddolnej

determinacji zainteresowanych środowisk lokalnych,

• Gmina Pilchowice może być wzorcowym przykładem

wprowadzania elektroprosumeryzmu w Polsce i tą szansę

należy urzeczywistnić jak najprędzej,



PODSUMOWANIE

• edukacja, koordynacja działań oraz aktywne i kompleksowe

wspomaganie elektroprosumenta podczas TETIP

realizowanej w Gminie Pilchowice jest niezwykle istotnym

zadaniem stojącym przed ITEP,

• dla elektroprosumentów z obszaru Gminy Pilchowice

zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa

energetycznego zarówno z punktu widzenia ekonomii dostaw

energii jak i ciągłości zasilania i autonomii pracy instalacji

OZE ma bardzo duże znaczenie praktyczne. ITEP powinien

aktywnie wspomagać elektroprosumentów w wymienionym

zakresie działań,



PODSUMOWANIE

• zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego doskonale

komponują się z zasadą współdzielenia zasobów ZWZ(KSE)

wymagającą pilnych uregulowań legislacyjnych w ramach

nowotworzonego „Prawa elektrycznego” będącego podstawą

funkcjonowania elektroprosumeryzmu oraz noweli „Prawa

Energetycznego”, w trybie dostosowawczym do „Prawa

elektrycznego” w części dotyczącej rynku schodzącym,

• funkcjonalność pracy wydzielonej powinna być immanentną

cechą rozwiązań elektroprosumenckich również w obszarze

Gminy Pilchowice. Zapewnienie tej funkcjonalności wymaga

jednak zastosowania zweryfikowanych w wymiarze

praktycznym Sieciowych terminali dostępowych STD oraz

istotnych zmian układów automatyki, które zapewnią

spełnienie wymagań bezpieczeństwa oczekiwanego przez

OSD,



PODSUMOWANIE

• ponieważ do realizacji TETIP w Gminie Pilchowice zakłada

się szerokie zaangażowanie posiadających wymagane

kompetencje lokalnych mikro i mini firm nastąpi przełomowa

z punktu widzenia ekonomicznego zmiana polegająca na

pozostawieniu znaczącej części obciążeń podatkowych w

Gminie. Ta fundamentalna zmiana, konstytuująca nowy ład

podatkowy, powinna być istotnym czynnikiem

dynamizującym TETIP w JST w tym w Gminie Pilchowice.




