
 
 
 

UCHWAŁA NR  XXVII/ 178   /2008 
RADY  MIEJSKIEJ  W  KSIĄŻU  WLKP.  

  
    z dnia 22 grudnia.2008 r.    

 
 

w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe na 
terenie gminy Książ Wlkp. 
 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.              

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poz. zm.) w związku z art. 18 ust.1 

pkt 1 i art.19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89 

poz. 625 z póź. zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje    

 

 § 1. Uchwala się założenia do planu zaopatrzenia w  energię elektryczną, ciepło             

i  paliwa gazowe, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i będące jej integralną częścią.  

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                                         w Książu Wlkp.  

    /-/  Paweł Walkowiak 
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1.PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA „PROJEKTU ZAŁOŻEŃ” 
 „Projekt założeń” został opracowany na zasadach określonych w: 
- zlecenie Inwestora na wykonanie projektu założeń; 
- ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 

zm. ), gdzie w art. 7, ust. 1, pkt. 3 mówi się, że do zadań własnych gminy należy „ zaopatrzenie w 
energię elektryczną i cieplną i gaz ”, 

- Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne wraz z późniejszymi zmianami a w 
szczególności w następujących jej artykułach: 

 

Art. 17 
 

Samorząd województwa uczestniczy w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze 
województwa w zakresie określonym w art. 19 ust. 5 oraz bada zgodność planów zaopatrzenia  
w energię i paliwa z polityką energetyczną państwa. 

 

Art. 18 
 

1. Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, 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, planów i dróg znajdujących się na terenie gminy. 
 

 

2. Gmina realizuje zadania o których mowa w ust. 1 zgodnie z polityką energetyczną państwa, 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami zawartymi w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

3. Przepisy ust, 1 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do autostrad i dróg ekspresowych w 
rozumieniu ustawy o autostradach płatnych. 

 

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 lub jej części. 
3. Projekt założeń powinien określać:  

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, 

4) zakres współpracy z innymi gminami, 
4. Przedsiębiorstwa energetyczne 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. 

5. Projekt założeń podlega  opiniowaniu przez  samorząd województwa  w zakresie 
koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z założeniami polityki 
energetycznej państwa. 

6. Projekt założeń wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym w 
sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości. 



7. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do 
projektu założeń. 

8. Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski zastrzeżenia i uwagi zgłaszane w czasie wyłożenia 
projektu założeń do publicznego wglądu. 

 

Art. 20 
1. W przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń , o 

których mowa w art. 19 ust. 8 Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu 
zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części. 
Projekt planu opracowany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy założeń i 
winien być z nimi zgodny. 

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 
 

1) propozycję w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym, 

1a) propozycję w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej 
kogeneracji, 

2) harmonogram realizacji zadań, 
3) przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich 

finansowania, 
 

3. (uchylony). 
4. Rada gminy uchwala plan zaopatrzenia, o którym mowa w ust. 1. 
5 W celu realizacji planu, o którym mowa w ust. 3, gmina może zawierać umowy z 

przedsiębiorstwami energetycznymi. 
6. W przypadku, gdy nie jest możliwa realizacja planu na podstawie umów, rada gminy dla 

zapewnienia zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - może wskazać 
w drodze uchwały tę część planu, z którą prowadzone na obszarze gminy działania muszą 
być zgodne. 

 

- ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 ) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 
62, poz. 627 z późn. zm. ). 

- podkłady geodezyjne dla potrzeb projektowych; 

Przy wykonywaniu opracowania korzystano również z następujących materiałów: 
- „Uchwała Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej W Książu Wlkp. z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Książ Wlkp. na lata 2006 – 2029”; 
- Dla zdobycia jak największej ilości informacji zwrócono się z prośbą do firmy G.EN GAZ ENERGIA 

S.A. z siedzibą w Poznaniu, dostawcy paliwa gazowego na terenie gminy Książ Wielkopolski o 
udostępnienie planów rozwoju sieci gazowej w badanym obszarze; 

- Wywiad środowiskowy w zakresie istniejących źródeł ciepła oraz jego zapotrzebowania. 
- Obwieszczenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 roku w Sprawie Polityki 

Energetycznej Państwa do 2025 r. 
- Pisemne informacje uzyskane od ENEA Operator Sp z o.o. w Poznaniu. 
 

Podstawowym celem Projektu założeń jest określenie możliwości modernizacyjnych i rozwojowych  
zaopatrzenia w energię elektryczną  na terenie gminy z uwzględnieniem realiów ekonomicznych, ale i 
konieczności znaczącej poprawy usług w tym zakresie  i zwiększenia  ich dostępności. 
Celem opracowania jest również wskazanie sposobów stworzenia takiego rozwoju systemu 
elektroenergetycznego na terenie gminy celem uzyskania stabilnego wzrostu gospodarczego i 
cywilizacyjnego w perspektywie do roku 2020.  

Ustalenia niezbędnych warunków dla likwidacji niskiej emisji w mieście, oraz powiększenie produkcji i 
sprzedaży przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie zaopatrzenia w ciepło, co ułatwi możliwości 
finansowania procesów modernizacyjnych.  



Dla dużych źródeł ciepła opartych obecnie na paliwie stałym (miale węglowym) nie planuje się zmiany 
nośnika energii pierwotnej, a jedynie przewiduje się zastosowanie paliwa uzdatnionego o mniejszej 
zawartości substancji szkodliwych, natomiast w źródłach małych opalanych węglem grubym - nastąpiłaby 
substytucja węgla gazem ziemnym lub olejem opałowym. Substytucja paliw stałych pozwoli na znaczące 
ograniczenie zanieczyszczeń do powietrza. 
2. CHARAKTERYSTYKA GMINY KSIĄŻ WLKP. 
 

2.1. POŁOŻENIE 
Gmina leży w centralnej części województwa wielkopolskiego, w powiecie śremskim. Krajobraz gminy jest 
urozmaicony, atrakcyjny, posiadający wysoki stopień walorów estetycznych.  
Gmina Książ Wlkp. od północy poprzez rzekę Wartę graniczy z gminą Zaniemyśl i Krzykosy, od wschodu z 
gminą Nowe Miasto, od południa z gminą Jaraczewo, od wschodu z gminą Śrem i Dolsk. 
Siedzibą władz gminy jest miasto Książ Wlkp., położone przy drodze wojewódzkiej nr 436 relacji Śrem – 
Nowe Miasto n. Wartą. Miasto Książ Wlkp. oddalone jest od Poznania, ośrodka wojewódzkiego o 57 km, a 
od ośrodka powiatowego m. Śrem o 17 km. Powierzchnia gminy wynosi 147,9 km2, co stanowi 0,49% 
powierzchni województwa. 
Gminę zamieszkuje 8300 mieszkańców, którzy stanowią 0,24% ludności woj. wielkopolskiego. 

2.2.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I UWARUNKOWANIA DLA ROZWOJU GMINY 
 
Gmina Książ Wlkp. ma charakter rolniczy, jednakże istnieje również dobrze rozwinięta drobna działalność 
gospodarcza. Użytki rolne zajmują ok. 68% powierzchni gminy, a lasy niecałe 24%. 
Aktualnie Książ Wlkp. jest siedzibą gminy w województwie wielkopolskim obejmującą swym  zasięgiem   
administracyjnym   21   sołectw w oraz 37 zróżnicowanych jednostkach wiejskich osadniczych. 
Pod względem jakości gleb prawie połowę użytków rolnych gminy stanowią gleby dobre klas III i IV, które 
podlegają ochronie. Pozostałą część gruntów gminy tworzą gleby niskich klas bonitacyjnych (V i VI Rz, 
tzw. gleby marginalne). 
W zakresie działalności produkcyjnej dominują podmioty branży budowlanej. Na bazie 
wydobywanego lokalnie kruszywa naturalnego (żwir, piasek) powstały zakłady produkujące 
materiały budowlane. Wyróżniają się również zakłady występujące na terenie miasta, które 
reprezentują następujące branże: drzewną, odzieżową, chemii gospodarczej oraz zakład produkcji 
opakowań z folii, z papieru i kartonu. 
Zaplecze rolnicze gminy stwarza korzystne uwarunkowania dla rozwoju aktywności związanych z obsługą 
produkcji rolnej oraz przetwórstwem płodów rolnych i żywca, szczególnie wieprzowego. 
Średnia wielkość gospodarstwa w gminie wynosi ponad 10 ha i jest nieznacznie wyższa od średniej 
wojewódzkiej, która wynosi 9,4 ha. W strukturze obszarowej gospodarstw gminy korzystny jest wysoki 
udział (ok. 40%) gospodarstw powyżej 10 ha. 

 

Ludność i warunki mieszkaniowe 
 

W ostatnim 25 -leciu ludność gminy Książ Wlkp. rosła o 444 osoby, co stanowi zaledwie 5,6 %. 
W tym okresie w mieście nastąpił znaczny przyrost ludności o 900 osób tj. o około 53 %. 
Natomiast na wsi odnotowuje się spadek ludności o około 450 osób, czyli o 7 %. Obecnie gminę 
zamieszkuje 8489 mieszkańców, w tym miasto 2695 osób a tereny wiejskie 5794 osób. 

Jednak w ostatnich latach następuje stabilizacja, a nawet niewielki wzrost ludności populacji 
wiejskiej gminy. Ruch migracyjny ostatnio jest minimalny. 

Zmiany demograficzne gminy są głównie efektem drastycznego spadku przyrostu naturalnego 
zarówno w mieście jak i na wsi, co jest tendencją ogólnokrajową. 

W ruchach migracyjnych głównie w ostatnim dziesięcioleciu zmiany są niewielkie. Nastąpiło 
przyhamowanie tych procesów, szczególnie ucieczki ludności ze wsi do miasta. 



W strukturze wieku ludności gminy stosunkowo wysoki jest udział grupy przedprodukcyjnej - ok. 
32 %, przy niskim udziale grupy produkcyjnej około 56,4 %. Udział grupy poprodukcyjnej kształtuje 
się na poziomie ok. 12 %. 

 
 
 

Tabela 1 Ludność w gminie Książ Wielkopolski z podziałem na miejscowości w latach 2001 – 2006 

 
Wykaz ludności gminy Książ Wielkopolski z podziałem na miejscowości w latach 2001 - 2006 

Lp. Miejscowość Lata 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1. Brzóstowania 225 226 248 248 235 237 

2. Chrząstowo 409 414 418 422 419 420 

3. Chwałkowo Kościelne 759 754 763 753 746 752 

4. Gogolewo 124 122 123 123 122 120 

5. Gogolewko 24 23 23 23 23 22 

6. Jarosławki 50 46 46 44 44 41 

7. Feliksowo 63 65 65 64 65 65 

8. Obreda 6 6 6 7 7 7 

9. Kiełczynek 318 314 319 323 321 326 

10. Kiełczyn 144 134 132 131 129 125 

11. Kołacin 358 365 365 360 354 356 

12. Konarskie 71 76 76 72 72 73 

13. Konarzyce 215 215 219 221 224 224 

14. Zawory 125 121 107 101 97 101 

15. Łężek 129 128 129 129 133 133 

16. Ługi 238 242 237 240 237 240 

17. Mchy 700 711 705 712 703 692 

18. Radoszkowo 136 137 135 136 141 138 

19. Charłub 90 89 87 88 87 86 

20. Radoszkowo II 171 172 170 187 190 193 

21. Dębniak 23 22 23    

22. Sebastianowo 137 138 137 133 131 131 

23. Sroczewo 86 87 83 82 90 92 

24. Świączyń 71 72 72 143 140 141 

25. Świączynek 66 68 67    

26. Włościejewki 217 236 236 238 239 233 

27. Międrzybórz 60 61 62 60 60 56 

28. Włościejewice 187 187 187 186 192 198 

29. Zaborowo 242 242 252 249 256 254 

30. Zakrzewice 301 301 302 310 303 304 

31. Książ Wielkopolski 2710 2668 2695 2715 2767 2790 

  Ludnośc Gminy w poszczególnych latach: 8455 8442 8489 8500 8527 8550 

 
 



 
 
 
 
 
 

Wykres 1 Prognoza demograficzna gminy Książ Wielkopolski 

Prognoza ludności w gminie Książ Wielkopolski
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Pomimo ogólnej tendencji spadkowej, dla celów prognoz przyjąć należy wzrost ludności w 

perspektywie najbliższego dwudziestopięciolecia. Przyrost naturalny województwa wielkopolskiego 
w badanym okresie czasu był i nadal jest dodatni. 

 

Zatrudnienie i rynek pracy 
Rynek pracy w gminie na skutek procesów restrukturyzacyjnych głównie w przemyśle i 

rolnictwie odczuwa negatywne skutki. Aktywność zawodowa ludności jest dość niska i kształtuje 
się na poziomie ok. 42%. 

Na uwagę zasługuje wysoki wskaźnik zatrudnienia w rolnictwie indywidualnym, co wskazuje na 
znaczącą rezerwę siły roboczej na terenach wiejskich. Dlatego konieczne są działania w kierunku 
nowych miejsc pracy tj. pozyskania inwestorów i przedsiębiorców oraz wzrostu aktywności 
zawodowej ludności w sferze otoczenia rolnictwa i w sferze pozarolniczej. 

Tabela 2 Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON w gminie Książ Wlkp. 
 

ROK  ILOŚĆ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 

1998 432 

1999 406 

2000 415 

2001 467 

2002 461 

2003 445 

 



Rolnictwo 
Gmina Książ Wlkp. posiada średnio korzystne warunki glebowe dla rozwoju rolnictwa, gdyż 

jedynie około połowę powierzchni użytków rolnych stanowią dobre gleby. Wskaźnik jakości 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest niski. 

Warunki glebowe odpowiadają ukształtowanym kierunkom produkcji: w produkcji roślinnej 
dominują zboża, w produkcji zwierzęcej główne nastawienie na hodowlę trzody chlewnej z wysoką 
obsadą na 100 ha użytków rolnych — 370 sztuk szczególnie w gospodarstwach indywidualnych. 
Przeciętna obsada trzody chlewnej w woj. Wielkopolskim wynosi 238 na 100 ha użytków rolnych. 
Prowadzona jest także hodowla bydła w gospodarstwach indywidualnych i w PPUH „Książ Rol.” 
Specyfika gminy w zakresie produkcji zwierzęcej jest hodowla drobiu prowadzona przez RKS 
„Agrokompleks” w Brzóstowni oraz hodowla owiec przez RSP w Kołacinie. 

Trwa nadal okres transformacji w rolnictwie gminy, polegający głównie na prywatyzacji gruntów 
sektora publicznego. Następuje proces koncentracji ziemi i powiększania areału gospodarstw 
indywidualnych. 

Poprzez aktualne działania władz gminy popartych zapisami w Strategii Rozwoju zakłada się 
wspieranie produkcji rolno – hodowlanej w tym hodowli ryb, technicznego wyposażenia 
gospodarstw rolnych, agroturystyki, lokalizacji zakładów przetwórstwa rolno – spożywczego. 

Lasy gminy Książ Wielkopolski zajmują około 23% części obszaru gminy (głównie świerki, 
brzozy, olszyny). 

 

Warunki hydrogeologiczne 
Na obszarze gminy zlokalizowane są złoża iłów piloceńskich o udokumentowanych zasobach 

bilansowych 2,7 mln m3 oraz 1,3 mln m3 zasobów pozabilansowych. W perspektywie eksploatacja 
złoża pod działalność gospodarczą związaną z produkcją ceramiki budowlanej. Całość eksploatacji 
złoża przewidziana jest do realizacji w trzech etapach, a następnie do rekultywacji w formie 
zbiornika wodnego. 
 

2.3.CHARAKTERYSTYKA GOSPODARCZA 

Na obszarze miasta i terenach wiejskich przewiduje się dalszy rozwój działalności gospodarczej 
o zróżnicowanym charakterze branżowo – produkcyjnym, wytwórczym, usługowym, obsługowo - 
naprawczym. Należy kontynuować wszelkie dotychczasowe branże gospodarcze, a przede 
wszystkim wprowadzać nowe kierunki i dziedziny z wykorzystaniem miejscowych surowców m. in. 
piaski, iły ceramiczne. Szczególnie wskazany jest rozwój działalności o charakterze około 
rolniczym, tj. działalności związanej z obsługą rolnictwa, przetwórstwem płodów rolnych, 
magazynowaniem i zbytem. 

Mając na względzie preferowany trend w kierunku rozwoju wielofunkcyjnej wsi - stwarza się 
przestrzenne możliwości rozwojowe dla pozarolniczej aktywności gospodarczej jednostek 
osadniczych. Umożliwia się rozwój aktywności gospodarczej o charakterze drobnej działalności 
małego i średniego biznesu z prawem zabudowy mieszkaniowej oraz aktywność dużego biznesu 
bez prawa zabudowy mieszkaniowej. Działalność gospodarcza powinna się rozwijać z 
zachowaniem pełnego bezpieczeństwa dla środowiska przyrodniczego i bezkolizyjności dla 
środowiska społecznego. Tereny strategiczne dla dużego biznesu wyznaczone zostały w 
centralnej zurbanizowanej części gminy w strefie rozwojowej miasta tj. na gruntach wsi 
otaczających. Tereny działalności dla średniego i małego biznesu wyznaczone zostały głównie we 
wsiach: Chrząstowo, Zakrzewice, Łężek, Zaborowo, Brzóstownia. Ogółem w studium na powyższe 
cele przeznaczono ok. 170 ha gruntów w tym przewagą stanowią tereny przewidywane pod duży 
biznes bez prawa zabudowy mieszkaniowej. Tereny działalności gospodarczej przeznaczone są 
na potrzeby mieszkańców gminy oraz stanowią strategiczną ofertę dla inwestorów z zewnątrz. 



 
 

Charakterystyka trendów społeczno-gospodarczych gminy 
Podmioty gospodarcze, odbiorcy limitowi, nielimitowi, przedstawienie tych odbiorców. 

Do największych jednostek gospodarczych gminy należą: 
obiekty podległe samorządowi terytorialnemu KSIĄŻ WIELKOPOLSKI 

1 Przedszkole Książ Wlkp., ul. Ogrodowa 

2 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Książ Wlkp., ul. Wichury 27 

3 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Mchy 

4 Urząd Miejski Książ Wlkp., ul. Wichury 11a 

5 GOK Książ Wlkp., ul. Zakrzewska 15 

6 Szkoła Podstawowa  Chrząstowo 

7 Szkoła Podstawowa  Włościejewice 

8 Szkoła Podstawowa  Chwałkowo Kościelne  

przemysł, usługi, itp.  

Miasto Książ 

1 Zakład Usług Komunalnych Książ Wielk., ul. Wichury 11a 

2 Piekarnia Książ Wlkp., ul. Niepodległości 2 

3 Nieborak W ładysław, Dariusz, Mikołajczak Lidia. 
Piekarstwo SC 

Książ Wlkp., ul. Świerczewskiego 15 

4 „Polin” Sp. z o.o. Książ Wlkp., ul. Nowomiejska 2 

5 Mechanika pojazdowa TOTEM Książ Wlkp., ul. Niepodległości 2 

6 „KsiążRol”  Książ Wlkp., ul. Radoszkowska 3 

7 Malina. Zakład gastronomiczny Książ Wlkp., Pl. Kosynierów 4 

8 Ośrodek Pomocy Społecznej Książ Wlkp., ul. Ogrodowa 14 

9 Walczak spółka jawna - Zakład produkcji parkieu Książ Wlkp., ul. Dworcowa 1 

10 „PRZEMO” Sp z o.o. - Zakład produkcji opakowań Książ Wlkp., ul. Kościuszki 15/1 

Gmina Książ – pozostałe miejscowości  

11 SM Książ z siedzibą w Mchach Mchy 25 

12 Agrokompleks. Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Brzóstownia 14 

13 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kołacin, 39 

14 Malko. S.j. PPHU. Zakład przetwórstwa mięsnego  Radoszkowo Drugie, 40 

15 Konbet. Sp. z o.o. Producent prefabrykatów 
betonowych 

Konarzyce, 7 

16 Masarnia Mielcarz Radoszkowo Drugie 

17 Walczak spółka jawna - Tartak Radoszkowo Drugie 35 

18 Zakład Przetwórstwa Drzewnego Zakzewice 19 

 

3. PRIORYTETY GMINY 
Gmina Książ Wlkp oczekuje w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
rozwiązania następujących problemów: 
1. Ocena możliwości wykorzystania odnawialnych  i  niekonwencjonalnych źródeł energii ze szczególnym 

uwzględnieniem: 
• możliwości uprawy biomasy, 



• wykorzystanie istniejącego potencjału terenów rolniczych (np. słoma, biogaz). 
 

2. Ograniczenie niskiej emisji z palenisk przydomowych. 
3. Rozważenie możliwości modernizacji systemu elektroenergetycznego w gminie Książ Wlkp celem     

wyeliminowania     spadków     napięć     występujących      na     końcach      linii elektroenergetycznych 
n/n, oraz deficytem mocy dla nowych odbiorców. 

4. Zapewnienie zasilania w energię elektryczną (ew. w gaz sieciowy) nowych terenów pod budownictwo 
oraz nowych inwestycji gminnych. 

4. SYSTEMY ENERGETYCZNE - STAN ISTNIEJĄCY 
Na terenie gminy Książ Wlkp. występują dwa sieciowe nośniki energii: energia elektryczna i gaz sieciowy. 

 

4.1.SYSTEMY CIEPLNE ORAZ GAZOWE NA TERENIE GMINY 

 

Produkcja ciepła dla celów przemysłowych 
Na terenie gminy produkcja ciepła odbywa się w lokalnych kotłowniach na potrzeby 

użytkowników oraz w trzech kotłowniach centralnych zlokalizowanych w miejscowości Książ, o 
mocy 500 kW oraz w miejscowości Mchy, o mocy 500 i 80 kW. Wszystkie trzy kotłownie zasilane 
są gazem ziemnym. 

W miejscowości Książ produkcja ciepła skupiona jest w obiektach użyteczności publicznej, 
głównie podległych gminie, a mianowicie szkoły, centrum kultury, budynek urzędu miasta.  

 

Produkcja ciepła na potrzeby wytwarzania odbywa się w zakładach prywatnych: 
− gorzelnia przy ul. Radoszkowskiej; 
− masarnia w Radoszkowie Drugim; 
− suszarnie zbóż w Mchach (Książ-Rol); 
− suszarnie zbóż w Brzóstowni (Agrokomplex); 

Z uwagi na niewielki zasięg sieci gazowniczych, jak również ceny nośników energii, 
wytwarzanie ciepła odbywa się przy pomocy kotłowni miałowych oraz w mniejszym stopniu 
olejowych oraz gazowych. 

Daje się zauważyć tendencję do modernizacji istniejących kotłowni na paliwo stałe na 
nowoczesne kotłownie wysokosprawnościowe na olej lekki i gaz, zwłaszcza w zakładach produkcji 
ciągłej (piekarnie, masarnie itp.). 

 
 

Kotłownie o znaczącej mocy na terenie gminy Książ Wlkp. 
lp. obiekt adres moc urzą. w kW rodzaj opału 

obiekty podległe samorządowi terytorialnemu KSIĄŻ WIELKOPOLSKI     

1 Przedszkole Książ Wlkp., ul. Ogrodowa 90      gaz  

2 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Książ Wlkp., ul. Wichury 27 120     gaz 

3 Szkoła Podstawowa Mchy 225      gaz  

4 Szkoła Podstawowa  Chrząstowo 100      węgiel  

5 Szkoła Podstawowa Chwałkowo Kościelne 50+70      gaz 

6 Szkoła Podstawowa  Włościejewki 100      węgiel  

7 Urząd Miejski Książ Wlkp., ul. Wichury 11a 120     gaz 

8 GOK Książ Wlkp., ul. Zakrzewska 15 75      gaz 

9 Przychodnia Lekarza Rodzinnego Mchy 27 75      miał  

Kotłownie centralne       

1 Spółdzielnia administracyjno-usługowa KSIĄŻ z 
siedzibą w Mchach 

Mchy 57 500      gaz  



2 Spółdzielnia administracyjno-usługowa KSIĄŻ z 
siedzibą w Mchach 

Mchy 50 80      gaz  

3 Spółdzielnia administracyjno-usługowa KSIĄŻ z 
siedzibą w Mchach 

Książ Wlkp., ul. Dębniacka 500      gaz  

przemysł, usługi, itp.        

1 Piekarnia-ciastkarnia KSIĄŻ Książ Wlkp., ul. Niepodległości 2 340      gaz  

2 Piekarstwo s.c. Książ Wlkp., ul. Świerczewskiego 300      gaz  

3 "Polin" Sp. z o.o. Książ Wlkp., ul. Nowomiejska 140      gaz  

4 Mechanika pojazdowa Książ Wlkp., ul. Niepodległości 2 90      węgiel  

5 "KsiążRol" - gorzelnia  Książ Wlkp., ul. Radoszkowska 3 530      miał  

6 "KsiążRol" - kotłownia c.o. Książ Wlkp., ul. Radoszkowska 3 40      miał  

7 Walczak spółka jawna Książ Wlkp., ul. Dworcowa 1 400     trociny, drewno 

8 "KsiążRol" - suszarnia miałowa Mchy 160      miał groszek  

9 "KsiążRol" - suszarnia olejowa Mchy 200      olej opałowy  

10 Masarnia (wł. Płucienniczak) Książ Wlkp., ul. Radoszkowska 2 500      olej opałowy  

11 Masarnia (wł. Mielcarz) Książ Wlkp., ul. Radoszkowska 160      propan  

12 KONBET Sp. z o.o. Konarzyce 7 250 węgiel, drewno 

13 Masztalerz Mariusz Gospodarstwo Ogrodnicze Kiełczynek 22 2000 miał 

14 Szozda Zbigniew Gospodarstwo Ogrodnicze Chrząstowo 92 2000 miał 

15 Malina. Zakład Gastronomiczny Książ Wlkp., Pl. Kosynierów 4 80 miał, en. el. 

16 Agrokompleks. Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Brzóstownia 14  *   *  

17 Agrokompleks. Suszarnia Brzóstownia 15  *   *  

18 Malko. S.j. PPHU. Zakład przetwórstwa mięsnego Radoszkowo Drugie 40  *   *  

19 Walczak spółka jawna Radoszkowo Drugie 35 800 trociny, drewno 

razem 10095   

* do dnia opracowania nie uzyskano szczegółowych danych 

 
Potrzeby energii cieplnej na terenie gminy oszacowano na poziomie 10 ÷ 12 MW.  

Wykres poniżej przedstawia strukturę wykorzystania paliw do celów wytwarzania ciepła w 
zakładach: 



 

              

Struktura wykorzystania paliw do celów grzewczych
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Produkcja ciepła dla celów bytowych 
W całej budynkach jednorodzinnych dominują kotłownie na paliwo stałe. Główne źródło stanowi 

miał i drewno. Bardzo niewiele jest kotłowni olejowych i gazowych. Sytuacja nie uległa zmianie 
nawet po zgazyfikowaniu części gminy w roku 2005/2006. Jedynie w mieście Książ Wlkp. ok. 20% 
gospodarstw domowych odbiera gaz lub posiada przyłącze gazu do budynku, co pozwala 
przypuszczać, iż w niedługim okresie będzie korzystać z tego czynnika energii. 

Liczba gospodarstw domowych w gminie: 2123. 

Zapotrzebowanie energii cieplnej do celów grzewczych: 36 MW, w tym również powierzchnie 
biurowe mikroprzedsiębiorstw drobnego przemysłu i handlu. 

W strukturze paliw w gospodarstwach domowych przeważają lokalne źródła ciepła paliwami 
stałymi takimi jak miał, drewno i węgiel (89,6%), gaz sieciowy (3,0%), energia elektryczna na 
ogrzewanie i inne cele (5,7%), olej opałowy (1,0%), a gaz propan butan stanowi jedynie 0,7% w 
rynku energii z uwagi na występowanie na terenie tańszego nośnika na cele bytowe – gazu 
sieciowego. Na taki kształt rynku energii w gminie Książ Wielkopolski miały ceny poszczególnych 
paliw oraz dostępność gazu sieciowego w obszarze gminy. 

 

Sieć gazownicza 

Na terenie gminy są istniejące sieci gazociągów. 

Gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 200 mm relacji Śrem – Nowe Miasto, własność 
PGNiG,  przebiega przez zachodnią i południową część gminy. W rejonie wsi Mchy od w/w 
gazociągu odgałęzia się w kierunku południowym gazociąg również wysokiego ciśnienia o średnicy 
80 mm do miasta Borek. Do gminy Książ nie ma odgałęzienia. Gazociągiem płynie gaz systemowy 
wysokometanowy podgrupy E (dawniej GZ50). 

Od strony miejscowości Jaraczewo doprowadzona jest sieć gazowa średniego ciśnienia PE de 
125mm do miasta Książ Wlkp. Sieć gazowa zasila również miejscowości Mchy, Brzóstownię oraz 
Chwałkowo Kościelne. W gazociągu płynie gaz lokalny ze złoża RADLIN zaazotowany podgrupy 
Lw (dawniej GZ41,5) Właścicielem sieci gazowej jest firma G.EN. GAZ ENERGIA S.A. z siedzibą 
w Poznaniu. Sprzedaż gazu sieciowego na terenie gminy rozpoczęta została w roku 2006.  



Schemat sieci G.EN. w gminie Książ przedstawia rysunek: 

Wydajność sieci jest jednak ograniczona z uwagi na określoną wydajność kopalni Wilcza, nie 
jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb. 

W celu zaspokojenia potrzeb gminy Książ G.EN. planuje budowę odgałęzienia od gazociągu 
PGNiG relacji kopalnia Zaniemyśl – kopalnia Radlin w pobliżu miejscowości Książ Wlkp. oraz 
budowę stacji wysokiego ciśnienia (alternatywna lokalizacja w pobliżu miejscowości Mchy – 
wariant II). Od stacji wykonany zostanie gazociąg średniego ciśnienia PE jako drugostronne 
zasilanie sieci G.EN. Na dzień dzisiejszy nie ma wydanych warunków przyłączenia do sieci 
PGNiG.  

Obecnie na terenie gminy nie ma stacji redukcyjnych gazu I° (wysokiego ciśnienia). 
Struktura sieci rozdzielczej średniego ciśnienia (G.EN.) na terenie miasta Książ: 

Lp. Średnica Długość [km] 

1 PE de 32x3,0mm SDR-11 3,86 
2 PE de 63x5,8mm SDR-11  11,15 
3 PE de 125x7,1mm SDR-17,6 2,91 

 

G.EN. uzależnia dalszą gazyfikację gminy od uzyskania możliwości drugostronnego zasilania 
swojej sieci. 

Wielkopolski Okręgowy Zakład Gazownictwa uzależniał gazyfikację gminy od wyników analizy 
ekonomicznej.  

 

Statystyka sprzedaży gazu ziemnego w gminie Książ Wlkp.. 
Z uwagi na rozpoczęcie sprzedaży gazu w roku 2006, dla celów statystycznych jest to rok 

zerowy, dlatego zestawienia dotyczą jedynie roku poprzedniego. 

 
 Sprzedaż w roku 2007 w podziale na grupy taryfowe 

grupa sprzedaż [m3] 

S1 23 536 

S2 308 442 

S3 253 676 

S4 33 158 

suma 618 812 

 

Wyjaśnienie grup taryfowych (wg obowiązującej taryfy G.EN.):  

grupa Moc umowna B [m3/h] Roczny pobór paliwa  
[m3] 

S1  B = 25 = 400 

S2 B = 25 > 400 

S3 25 < B = 65 - 

S4 65 < B = 800 - 



                    

Struktura sprzedaży gazu w gm. KsiążWlkp. z podziałem na 
grupy taryfowe
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W gminie Książ połowa paliwa gazowego sprzedawana jest dla gospodarstw domowych, które 

wykorzystują gaz ziemny zarówno do celów grzewczych, jak i przygotowania posiłków . Niewiele 
mniej, bo aż 41 % całej sprzedaży kierowana jest do kotłowni grzewczych małej mocy (do 500 
kW). 

Pozostałą część kierowana jest do gospodarstw domowych dla celów przygotowania posiłków 
oraz do kotłowni o mocy powyżej 500 kW. 

Sprzedaż w roku 2007 w podziale na branże 

branża sprzedaż [m3] 

gospodarstwa domowe 217 403 

drobny przemysł 55 086 

kotłownie 177 740 

przemysł 59 316 

obiekty samorządowe 109 267 

suma 618 812 
 

                       

Struktura sprzedaży gazu w gm. Książ Wlkp. z podziałem na branże
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4.2.CZĘŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
System  Elektroenergetyczny 

 
• zasięg systemu: cała gmina Książ Wlkp; 
• maksymalne zapotrzebowanie mocy elektrycznej ok. 4.6 MW za 2006 rok. 
• całkowite zużycie energii elektrycznej 4 139 MWh za 2006 rok. 
 

Pod względem zasilania w energię elektryczną cała gmina jest obsługiwana przez ENEA Operator Sp z o.o. 
jest jedną z polskich spółek dystrybucji energii elektrycznej. Siedzibą władz spółki jest Poznań.. 
Obszar obsługiwany przez ENEA Operator Sp z o.o. został przedstawiony w załączniku graficznym 
 

Przez teren gminy przebiega: 
1. Linia napowietrzna wysokiego napięcia - 110 kV, relacji Środa Wlkp - Śrem; 



2. Linia napowietrzna wysokiego napięcia - 400 kV relacji Ostrów Wlkp - Poznań Plewiska; 
 

Tab. l. Zużycie energii przez odbiorców na terenie gminy. 
 

Charakterystyka 2006 r.  
odbiorców MWh  %  liczba odbiorców  

Gosp. domowe i rolne  1 792  43,3%  787  

Obiekty niemieszkalne  1806  43,6%  124  
Przemysł  369  8,9%  2  

Oświetlenie uliczne  172  4,2%  12  
Razem: 4139  100%  925  

 
Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Września 

 
ODPRD Września jest jednostką organizacyjna ENEA Operator Sp z o.o. realizującą na podległym terenie 
(gmina Książ Wlkp) zadania w zakresie  dystrybucji energii elektrycznej oraz prowadzącą ruch i 
eksploatację urządzeń średniego i niskiego napięcia. 
Gmina Książ zasilana jest z GPZ Śrem HCP linią SN Książ (obciążenie maks. 130-140 A lato, 
140 A zima) o całkowitej długości 106,5 km. Linia główna wykonana jest linką typu AFL6 70 mm2, 
AFL6 50 mm2, natomiast odgałęzienia AFL6 35 mm2, AFL6 25 mm2.  
Gmina jest również zasilana z GPZ Jarocin Południe (obciążenie maks. 15 A) o całkowitej długości na 
terenie RD Września 54 km. Linia główna wykonana jest linką typu AFL6 35 mm2, a 
odgałęzienie Chwałkowo Kościelne linką AFL6 35 mm2 i AFL6 25 mm2. 
Sieć elektroenergetyczną w gminie Książ przedstawia plan systemu infrastruktury. 

 

W tabeli. Zestawienie danych dotyczące linii SN na terenie gminy Książ Wlkp. będących na 
                 majątku i w eksploatacji RD Września. 

 

L.p.   
Nazwa linii  

 
Typ (rodzaj) 

linii  
Długość 
linii w 
(km)  

Obciążenie 
linii w 

(A)  

Stopień 
wyeksploatowania 

w (%)  

 
Uwagi  

1  2  3  4  5  6  7  
1  ŚREM - KSIĄŻ 

- I I -   
napowietrzno-

kablowa 
- I I -   

88 
7  

140  55  dane dot. terenu gm. w 
części wiejskiej dane dot. 

m. Książ  
 SREM- GOSTYŃ- 1       

2  odg. Feliksowo  napo wietrzna  1,5    dane dot. terenu gm.  
 odg. Włościejewice-

Ługi  
 4,4  20  60  w części wiejskiej  

 JAROCIN PŁD. -       
3  NOWE MIASTO  napowietrzna  4,3  15  55  dane dot. terenu gm.  

 odg. Chwałkowo 
Kościelne  

    w części wiejskiej  

 

W tabeli. Zestawienie zbiorcze długości linii energetycznych zlokalizowanych na terenie  
                gminy Książ Wlkp. będących na majątku i w eksploatacji RD Września. 
 

L.p.  Napięcie znamionowe linii 
w(kV)  

2003  2004  2005  

 
 

 
 

Dhigość 
linii w 
(km)  

w tym linii 
kablowych 

w (km)  

Dhigość 
linii w 
(km)  

w tym linii 
kablowych 

w (km)  

Dhigość 
linii w 
(km)  

w tym linii 
kablowych 

w (km)  

1  2  3  4  5  6  7  8  
1  WN-110  6  0  6  0  6  0  
2  SN-15  105,1  2,2  105,2  2,4  105,2  2,4  
3  n/n 0.4 kV  132,8  19,8  132,8  19,8  132,8  20,2  

 

W tabeli. Zestawienie stacji transformatorowych znajdujących się na terenie gminy Książ Wlkp. będących na 



majątku i w eksploatacji RD Września. 
 

L.p.  Nazwa stacji transfer. 
1 5/0,4 kV  

Lokalizacja 
stacji transfer.  

Rodzaj stacji 
transf.  

Numer 
stacji  

Moc 
transf.* w 

(kVA)  

Obciąże
nie w 
(kW)  

1  2  3  4  5  6  7  
1  Książ Piaskowa  Książ Wlkp.  kontener.  34-003  250  6.95  
2  Chrząstowo PGR  Chrząstowo  STS 20/250  34-004  125  11.07  
3  Łezek  Łezek  ZH-15  34-005  75  18.45  
4  Sroczewo  Sroczewo  STS 20/250  34-006  100  15.63  
5  Zaborowo 

Przepompownia  
Zaborowo  ŻH-15  34-007  63  0.00  

6  Zaborowo A  Zaborowo  STS 20/250  34-008  100  22.14  
7  Zawory B  Zawory  ZH-15  34-009  75  37.77  
8  Konarzyce A  Konarzyce  STS 20/250  34-010  100  16.72  
9  Zawory A  Zawory  ZH-15  34-011  40  8.47  
10  Chrząstowo  Chrząstowo  STS 71 00  34-012  30  6.95  
11  Zawory os wypocz 

Jarosławki  
Zawory  wieżowa  34-013  250  16.93  

12  Jarosławki PGR  Jarosławki  ŻH-15  34-014  125  4.78  
13  Konarskie  Konarskie  STS 20/250  34-015  100  4.56  
14  Włościejewki C  Włościejewki  STS 20/100  34-016  20  0.65  
15  Międzybórz  Międzybórz  ŻH-15  34-017  75  16.72  
16  Włościejewki A  Włościejewki  ŻH-15  34-018  30  3.26  
17  Włościejewki B  Włościejewki  ŻH-15  34-019  100  13.89  
18  Brzóstownia A RSP  Brzóstownia  STS 20/250  34-020  100  45.80  
19  Książ PKP  Książ Wlkp.  STS 20/250  34-021  100  24.75  
20  Kiełczynek A  Kiełczynek  STS 20/250  34-022  100  14.98  
21  Kiełczynek B  Kiełczynek  STS 20/100  34-023  40  4.99  
22  Zakrzewice B  Zakrzewice  wieżowa  34-024  400  11.51  
23  Zakrzewice C  Zakrzewice  ZH-15  34-025  30  6.95  
24  Zakrzewice D  Zakrzewice  ŻH-15  34-026  75  5.86  
25  Zakrzewice E  Zakrzewice  ZH-15  34-027  30  0.87  
26  Zakrzewice A  Zakrzewice  ŻH-15  34-028  100  31.04  

27  Gogolewo A  Gogolewo  ZH-15  34-029  30  10.42  
28  Gogolewo B  Gogolewo  ZH-15  34-030  75  2.61  
29  Swiączyń A  Swiączyń  ZH-15  34-031  100  3.91  
30  Swiączyń B  Swiączyń  ZH-15  34-032  40  1.52  
31  Swiączyń I  Swiączyń  ZH-15  34-033  75  4.12  
32  Książ Hydrofornia  Książ Wlkp.  STS 20/250  34-034  100  18.89  
33  Książ SKR  Książ Wlkp.  STS 20/250  34-035  250  96.82  
34  Książ E PGR  Książ Wlkp.  STS 20/250  34-036  250  22.14  
35  Książ D Łąkowa  Książ Wlkp.  wieżowa  34-037  250  189.51  
36  Książ B Zakrzewska  Książ Wlkp.  MST  34-038  630  17.37  
37  Sebastianowo A  Sebastianowo  STS 20/250  34-039  63  30.83  
38  Radoszkowo B  Radoszkowo  ZH-15  34-040  40  33.87  
39  Radoszkowo A  Radoszkowo  ZH-15  34-041  63  5.86  
40  Dębniak  Dębniak  STS 20/250  34-042  400  4.12  
41  Mchy D  Mchy  STS 20/250  34-043  50  31.91  
42  Mchy PGR  Mchy  ZH-15  34-044  100  9.99  
43  Mchy B  Mchy  STS 20/100  34-045  100  24.96  
44  Książ Młyn A  Książ Wlkp.  MST  34-046  400  150.00  
45  Mchy Leśniczówka  Mchy  SB-2I  34-047  20  6.95  
46  Mchy Cegielnia  Mchy  ZH-15  34-048  25  1.09  
47  Kołacin RZS  Kołacin  ZH-15  34-049  100  18.02  
48  Kołacin  Kołacin  SB-2A  34-050  100  37.34  
49  Kołacin Kolonia  Kołacin  ŻH-15  34-051  30  3.04  
50  Włościejewice A  Włościejewice  STS 20/250  34-052  100  28.87  
51  Włościejewice B  Włościejewice  SB-2I  34-053  30  11.94  
52  Ługi A  Ługi  STSpo 20/250  34-054  30  11.72  



53  Ługi B  Ługi  ZH-15  34-055  100  15.20  
54  Zaborowo Hydrofornia B  Zaborowo  STS 20/250  34-056  50  3.04  
55  Chrząstowo B  Chrząstowo  STS 20/100  34-057  40  8.90  
56  Chrząstowo C  Chrząstowo  STS 20/100  34-058  40  21.27  
57  Chrząstowo D  Chrząstowo  STS 20/100  34-059  100  36.90  
58  Brzóstownia B  Brzóstownia  STS 20/250  34-060  250  5.21  
59  Książ Osiedle  Książ Wlkp.  STS 20/250  34-061  160  30.61  
60  Zaborowo C  Zaborowo  STS 20/100  34-062  63  6.30  
61  Książ GS C  Książ Wlkp.  MST  34-063  250  87.70  
62  Konarzyce B  Konarzyce  STS 20/100  34-064  75  3.26  
63  Konarzyce C  Konarzyce  STS 20/100  34-065  160  13.03  
64  Konarzyce D  Konarzyce  STS 20/100  34-066  63  3.26  
65  Kiełczynek C  Kiełczynek  STS 20/250  34-067  63  17.80  
66  Kiełczynek D  Kiełczynek  STS 20/250  34-068  100  20.62  
67  Kiełczynek E  Kiełczynek  STS 20/250  34-069  63  5.21  
68  Kiełczynek F  Kiełczynek  STS 20/100  34-070  63  21.49  
69  Kiełczynek G  Kiełczynek  STS 20/250  34-071  50  6.30  
70  Kiełczynek H  Kiełczynek  STS 20/100  34-072  40  10.85  
71  Książ K Sremska  Książ Wlkp.  STS 20/250  34-073  250  42.11  
72  Książ L Ceramika  Książ Wlkp.  STS 20/250  34-074  160  1.95  
73  Książ O Nowomiejska  Książ Wlkp.  STS 20/250  34-075  160  62.52  
74  Sebastianowo B  Sebastianowo  STS 20/250  34-076  63  12.16  
75  Mchy A  Mchy  STS 20/100  34-077  40  3.91  
76  Mchy C  Mchy  STS 20/100  34-078  40  2.82  
77  Mchy E  Mchy  STS 20/250  34-079  63  24.10  
78  Mchy F  Mchy  STS 20/100  34-080  40  5.86  
79  Książ Strzelecka  Książ Wlkp.  MST  34-081  400  19.97  
80  Chrząstowo os domków 1-

rodz  
Chrząstowo  STS 20/250  34-082  125  37.34  

81  Książ Kotłownia  Książ Wlkp.  STS 20/250  34-083  160  14.76  
82  Mchy Hydrofornia  Mchy  STS 20/250  34-084  63  21.27  
83  Chrząstowo działki  Chrząstowo  STS 20/250  34-085  250  1.74  
84  Jarosławia ośr wypocz  Jarosławki  STS 20/100  34-086  160  0.65  
85  Włościejewice C  Włościejewice  STSR 20/250  34-087  160  13.03  
86  Ługi C  Ługi  STSR 20/250  34-088  63  18.24  
87  Brzóstownia C  Brzóstownia  STSRpo 20/250  34-089  160  9.77  
88  Feliksowo PGR  Feliksowo  ZH-15  04-643  50  3.04  
89  Feliksowo wieś  Feliksowo  ZH-15  04-644  30  3.26  
90  Chwałkowo Kościelne I  Chwałkowo Kościelne  STS/100  44-043  30  6.73  
91  Chwałkowo Kościelne II  Chwałkowo Kościelne  ZH-15  44-044  125  30.17  
92  Chwałkowo Kościelne A  Chwałkowo Kościelne  STS 20/250  44-045  100  39.51  
93  Chwałkowo Kościelne IV B Chwałkowo Kościelne  STS 20/100  44-046  63  12.37  
94  Halin  Halin  STS 20/100  44-047  30  0.22  
95  Chwałkowo Kościelne C  Chwałkowo Kościelne  STS 20/100  44-074  63  44.94  
96  Chwałkowo Kościelne D  Chwałkowo Kościelne  STS 20/100  44-075  63  10.42  

 

W tabeli. Zestawienie stacji transformatorowych znajdujących się na terenie gminy Książ Wlkp. będących na 
majątku i w eksploatacji odbiorców. 

 

L.p.  Nazwa stacji transfer. 
1 5/0.4 kV  

Lokalizacja 
stacji transfer.  

Rodzaj stacji 
transf.  

Numer 
stacji  

Moc 
transf.* w 

(kVA)  

Obciąże
nie w 
(kW)  

1  2  3  4  5  6  7  
1  Suszarnia zielonek  Mchy  wieżowa  K4-033  250+125  66  
2  Hydrofornia  Chwałkowo Kość.  STS 20/100  K4-064  63  54  
3  Ferma drobiu  Łezek  MSTt 20/630  K4-095  400  40  
4  Ośrodek Wypoczynkowy  Jarosławski  STSp 20/250  K4-101  160  60  
5  Ferma drobiu  Zakrzewice  WSTp 20/400  K4-116  400  100  
6  Z-d Produkcji Mater. Bud.  Konarzyce  STSpu 20/250  K4-207  250  120  
7  Ubojnia i Masarnia  Radoszkowo  STSKpo 20/250  K4-237  160  80  



8  Z-d Produkc. „PRZEMO"  Książ Wlkp. Kościusz.  STSKK 20/400  K4-279  400  150  
9  Gospodarstwo Rolne  Sroczewo  STSRKK 20/250  K4-300  160  116  

 

Odbiorcy z terenu Gminy Książ Wlkp zasilani są z GPZ Śrem za pomocą linii napowietrznych SN 15 kV, 
Kilka stacji transformatorowych 15/0.4 kV zasilanych jest z GPZ Jarocin Południe, który jest w gestii 
dystrybutora sieci - ENERGA Operator S.A oddział w Kaliszu.  
Na terenie gminy brak jest elektrowni lokalnych współpracujących z siecią  ZE oraz stacji 
transformatorowych 110/15 kV. 
 
Ogólna ocena stanu technicznego sieci 15 kV jest dobra, jednak co do możliwości wzrostu zaopatrzenia na 
energię elektryczną występują istotne bariery techniczne i zaczyna występować deficyt mocy. Linie 15 kV 
pracujące w odgałęzieniach promieniowych nie posiadają dwustronnego zasilania. W liniach zasilających 
SN nie występują rezerwy przesyłowe i  będzie to stanowiło istotną barierę rozwoju gospodarczego gminy. 
Największe obciążenie jest zlokalizowane na końcu linii (m. Książ, Radoszkowo).  
Na terenie gminy Książ Wlkp. zaczyna występować ograniczenie dostępność energii elektrycznej dla 
średnich i dużych odbiorców. 

 



5. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DLA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO 
GMINY KSIĄŻ WLKP. 

     5.1. Założenia ogólne  

Miasto Książ Wlkp. ma częściowo sprecyzowane przeznaczenie terenów na obszarze gminy ujęte w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  
Obowiązujące lokalne plany miejscowe i pozostałe projekty planów zawierają wspólny, 
uporządkowany system przepisów regulujących zasady zabudowy i zagospodarowania terenów oraz 
logiczny i oparty na jednej, całościowej koncepcji schemat przeznaczeń terenów. Wynika to zresztą z 
oparcia projektów tych planów na wcześniejszej koncepcji zagospodarowania całego obszaru gminy.  

5.2.Powiązania funkcjonalne 

Gmina Książ Wlkp. z racji swojego usytuowania, potencjału społecznego, gospodarczego i 
zasobów środowiska przyrodniczego wykazuje powiązania z otoczeniem w zakresie usług 
administracyjnych, gospodarczych oraz funkcji wypoczynkowo-turystycznej. Jako podstawowa 
jednostka administracyjna powiązana jest funkcjami administracyjnymi oraz usługowymi w 
zakresie usług szkolnictwa ponadpodstawowego, usług zdrowia, kultury, sportu z ośrodkiem 
powiatowym m. Śrem i pośrednio z Poznaniem – ośrodkiem wojewódzkim. 

5.3.Rozwój rolnictwa 

Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej korzystnie wpływa na rozwój rolnictwa w naszym kraju, na co 
wpływ ma m.in. dotacje do produkcji rolniczej. Biorąc pod uwagę, że 68% powierzchni gminy stanowią 
użytki rolne, należy oczekiwać w dłuższym okresie czasu rozwoju tej gałęzi gospodarki w gminie. 
Drugim czynnikiem poprawiającym dochód w obszarach wiejskich są programy realizowane przy wsparciu 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) mające na celu rozwój rynku pracy oraz rozwój 
przedsiębiorczości (w województwie wielkopolskim Regionalną Instytucją Finansującą jest Agencja 
Rozwoju Regionalnego w Koninie). 

5.4.Zmiany ludności  

Poprawa warunków życia w związku z przystąpieniem Polski do struktur unijnych sprawia, że miejscowości 
wiejskie coraz częściej stanowią sypialnie dla pracujących w mieście Książ oraz pobliskim Śremie, jak i w 
dalszych miejscowościach. Poprawa zasobności ludności przejawia się również posiadaniem środków 
transportu (w ostatnim roku do Polski importowano ok. 1 miliona aut), co przy cenie gruntów budowlanych i 
mieszkań poza granicami miast, zwiększa atrakcyjność terenów wiejskich jako miejsce zamieszkania. 
Brak na dzień dzisiejszy realnych danych, wskaźników migracji odwrotnej (z miast do wsi), opracowanych 
przez ośrodki badawcze, jednakże tendencji tej nie można ignorować. Na podstawie danych GUS za rok 
2006, w powiecie śremskim z miast ubyło 188 mieszkańców, natomiast na wsi przybyło 63 osoby (co 
zmniejszyło bilans ujemny). 
Wraz z przyrostem mieszkańców miasta Książ (w perspektywistycznym okresie 20 lat) należy liczyć się z 
umacnianiem populacji wiejskiej, zwłaszcza po otwarciu granic dla polskich robotników w krajach unii 
europejskiej. 

Zmiany w strukturze wieku ludności gminy w okresie perspektywicznym, zgodnie z prognozą 
dla woj, wielkopolskiego pójdą w kierunku: 

− zmniejszenia się udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym, 
− znacznego przyrostu liczby ludności w wieku produkcyjnym, szczególnie w najbliższej 

dekadzie, 
− postępującego procesu starzenia się jej mieszkańców. 
 
 

5.5.Stan środowiska 



Województwo wielkopolskie klasyfikuje się w grupie województw wprowadzających do atmosfery 
największe ilości zanieczyszczeń. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oceniać można, 
że na obszarze województwa w 2006 r. wytworzono około 10.0% całkowitej emisji pyłu w Polsce (rysunek 
x.1) i około 8.0% całkowitej emisji zanieczyszczeń gazowych w Polsce (rysunek x.2). 

 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych w 2006r.
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Emisja zanieczyszczeń gazowych w 2006r.
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System zaopatrzenia w ciepło na terenie gminy Książ Wielkopolski oparty jest głównie o spalanie paliw 
stałych w indywidualnych paleniskach i kotłowniach związanych z produkcją rolniczą i przetwórstwem 



spożywczym. Stąd główne oddziaływanie systemów energetycznych na środowisko będzie przejawiać się 
emisją substancji toksycznych z tych paliw.  

Na terenie gminy występuje wiele punktowych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Największymi 
emitorami, wprowadzającymi zanieczyszczenia do powietrza są: gorzelnia w Książu, suszarnia w 
Brzóstowni, gospodarstwa rolne Sroczewo, Chrząstowo. Kiełczynek, gdzie na cele grzewcze stosuje się 
paliwa stałe. 

Poza tym na terenie miasta i gminy zlokalizowanych jest kilka kotłowni olejowych, z których największe to 
masarnia w Książu i suszarnia w Mchach. Oddziaływanie na środowisko tych kotłowni jest znacznie 
mniejsze niż to ma miejsce w przypadku kotłowni opalanych paliwami stałymi. 

Duży udział w emisji ogólnej posiada niska emisja ze źródeł rozproszonych (paleniska domowe, lokalne 
kotłownie węglowe). 

Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów, utrzymuje się na terenie gminy na w miarę stałym 
poziomie i wykazuje tendencję spadkową. Związane jest to przede wszystkim z ograniczeniem spalania 
paliw wysokoemisyjnych w kotłowniach lokalnych (zmiana paliwa) oraz łagodnego przebiegu ostatnich zim. 
Na ograniczenie emisji ma również wpływ ograniczenie działalności gospodarczej i emisji ze źródeł 
przemysłowych.  

5.6.Uwarunkowania zmian zapotrzebowania na energię 

W chwili obecnej energia stanowi taki sam towar jak inne dobra zbywalne i podlega takim samym 
mechanizmom rynkowym. Producenci i dystrybutorzy energii dążą do stanu, w którym cena energii 
będzie odzwierciedlać rzeczywiste koszty poniesione na wytworzenie i dystrybucję, zabezpieczy 
odpowiednią rezerwę kapitałową na przyszłe inwestycje, a także zapewni odpowiedni poziom zysku 
dla właścicieli. W efekcie ceny energii zostały „obarczone” nie tylko poniesionymi nakładami, ale 
także kosztami chybionych inwestycji, błędnego projektowania czy analiz. Wszystkie te czynniki 
spowodowały, że rosnąca cena energii zaczęła stanowić niezwykle ważną pozycję nie tylko w 
budżetach firm produkcyjnych, ale także osób prywatnych. Działania mające na celu ograniczenie tych 
kosztów podjęte przez konsumentów spowodowały, że również producenci zaczęli szukać dróg 
umożliwiających im obniżenia strat energii i kosztów wytwarzania przy zapewnieniu właściwego 
standardu usługi. 
Dodatkowym czynnikiem mającym wpłynąć na przyśpieszenie tego procesu jest program pomocy 
finansowej Państwa (Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z 18 grudnia 1998 r. 
(Dz.U. Nr 162. poz. 1121) dla przedsięwzięć racjonalizujących zużycie energii. Zgodnie z ustawą po 
dniu 1 stycznia 2001 r. wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej wraz z audytem 
energetycznym mogą składać inwestorzy realizujący przedsięwzięcia termomodernizacyjne w 
budynkach wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania zadań 
publicznych i stanowiących ich własność. Otworzyło to drogę do działań Gmin w tym kierunku.  
Gminy powinny również stanowić centrum informacji o warunkach i wymogach niezbędnych do 
spełnienia w celu uzyskania premii termomodernizacyjnej. jak również możliwości uzyskania dotacji z 
Funduszu Ochrony Środowiska. 
Główne kierunki działań modernizacyjnych powinny zostać skierowane na: 

− zastosowanie energooszczędnych urządzeń i technologii, 
− możliwości regulacji i pomiaru, 
− wykorzystanie energii odpadowej, 
− wyborze optymalnego nośnika i źródła energii, 
− optymalizacji sposobów korzystania z energii. 
 
 
 
 
−  

6. SCENARIUSZE ROZWOJU GMINY W OPARCIU O UWARUNKOWANIA 
 

Spadek zapotrzebowania na poszczególne nośniki energetyczne będzie wynikał głównie z podejmowanych 



działań racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, które to działania 
zostały szeroko omówione w rozdziale „Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie paliw i energii” 
opracowania. 

Wzrost zapotrzebowania na media energetyczne będzie wynikał głównie z rozwoju społeczno 
gospodarczego gminy Książ Wielkopolski, w tym głównie sfery mieszkaniowo-usługowej. 

Podstawowymi ograniczeniami wpływającymi na wielkość potrzeb energetycznych gminy Książ Wlkp, w 
perspektywie 2020 r. jest dynamika rozwoju społeczno-gospodarczego oraz możliwości terenowe gminy. 

Na potrzeby założeń do planu zaopatrzenia w energię opracowano własne, ekspertyzowe scenariusze 
wychodząc z dostępnych informacji oraz ogólnych prognoz i strategii społeczno-gospodarczego rozwoju 
kraju dostosowanych do specyfiki gminy Książ. 

Na podstawie danych zawartych w uogólnionej charakterystyce trendów społeczno – gospodarczych miasta  
przedstawiono trzy scenariusze rozwoju społeczno – gospodarczego: 

6.1.Scenariusz „Statyczny”  
 

Zakłada się w nim, że większość planowanych inwestycji zawartych w Studium Uwarunkowań oraz w 
Strategii Rozwoju Lokalnego nie zostanie zrealizowana; w mieście nie uda się stworzyć trwałych podstaw 
rozwojowych (brak czynników napędzających rozwój); pojawią się negatywne trendy w gospodarce t.j. 
utrzymanie bezrobocia na dotychczasowym poziomie; zatrzymanie się wzrostu liczby podmiotów 
gospodarczych; brak zainteresowania inwestorów terenami pod handel i usługi, wyznaczonymi przez władze 
miasta. Całość wpływa na utrzymanie dotychczasowej jakości życia mieszkańców.  

Scenariusz ten charakteryzuje się wprowadzaniem przedsięwzięć racjonalizujących zużycie sieciowych 
nośników energii przez odbiorców w niewielkim stopniu, owocującym zmniejszeniem zużycia ciepła 2% 
rocznie na każdy m2 powierzchni.  

Mieszkania - wariant statyczny 

Lp. Wyszczególnienie 2006 2010 2015 2020 

1 Liczba ludności osób 8550 8631 8737 8843 

2 Ilość oddawanych mieszkań 8 32 41 42 

3 Powierzchnia oddawanych mieszkań m2/rok 921 3723 4707 4829 

4 Ilość mieszkań ogółem szt. 2113 2145 2186 2228 

5 Powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem m2 177 300 181 023 185 730 190 559 

 
Wyszczególnienie 2006 2010 2015 2020 

Gospodarstwa domowe w tym 
drobna działalność 

ciepło - paliwa nie gazowe [GJ/rok] 80 423.3 80 469.8 84 247.1 84 708.8 

 gaz ziemny [tys. m3/rok] 210.4 214.6 218.9 223.3 
Odbiorcy pozostali ciepło - paliwa nie gazowe [GJ/rok] 26 807.8 27 209.9 27 618.0 28 032.3 

 gaz ziemny [tys. m3/rok] 408.4 440.9 475.9 513.8 
OGÓŁEM ciepło - paliwa nie gazowe [GJ/rok] 107 231.1 107 679.7 111 865.2 112 741.1 

 gaz ziemny [tys. m3/rok] 618.8 655.5 694.8 737.0 

 

6.2.Scenariusz „Umiarkowany” 

Przewiduje się w nim, powolny w porównaniu do potrzeb rozwojowych, lecz systematyczny rozwój miasta; 
planowane inwestycje zawarte w Studium Uwarunkowań zostaną częściowo zrealizowane i będą 
stymulować umiarkowany rozwój miasta. Wzrośnie zainteresowanie inwestorów wyznaczonymi przez 
miasto terenami pod handel, usługi (drobny przemysł) i turystykę. Gminie uda się zrealizować część 
zamierzeń w budownictwo mieszkalne.  
W scenariuszu tym zakłada się również wprowadzaniem w średnim stopniu przez odbiorców przedsięwzięć 
racjonalizujących zużycie sieciowych nośników energii, zmniejszającym energochłonność na poziomie ok. 
5% ciepła przypadającego na każdy m2 powierzchni. 



 

Mieszkania - wariant umiarkowany 

Lp. Wyszczególnienie 2006 2010 2015 2020 

1 Liczba ludności osób 8550 8631 8737 8843 

2 Ilość oddawanych mieszkań 8 62 80 84 

3 Powierzchnia oddawanych mieszkań m2/rok 921 7092 9220 9681 

4 Ilość mieszkań ogółem szt. 2113 2175 2255 2339 

5 Powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem m2 177 300 184 392 193 612 203 292 
 

Wyszczególnienie 2006 2010 2015 2020 
Gospodarstwa domowe 

w tym drobna działalność 
ciepło - paliwa nie gazowe [GJ/rok] 74 111.5 75 340.1 80 863.7 83 062.3 

 gaz ziemny [tys. m3/rok] 210.4 220.9 232.0 243.6 
Odbiorcy pozostali ciepło - paliwa nie gazowe [GJ/rok] 24 703.8 25 074.4 25 450.5 25 832.3 

 gaz ziemny [tys. m3/rok] 408.4 443.1 480.8 521.7 
OGÓŁEM ciepło - paliwa nie gazowe [GJ/rok] 98 815.4 100 414.5 106 314.2 108 894.6 

 gaz ziemny [tys. m3/rok] 618.8 664.0 712.7 765.2 

6.3.Scenariusz „Dynamiczny” 

Wariant urzeczywistniany przy założeniu aktywnej, skutecznej polityki Rządu oraz polityki lokalnej miasta, 
kreującej pożądane zachowania wszystkich odbiorców energii; planowane inwestycje (zawarte w Planach 
Miejscowych oraz Studium Uwarunkowań) zostaną w pełni zrealizowane i będą dodatkowo generować inne 
inwestycje na terenie gminy, co stymulować będzie jej stabilny rozwój. W scenariuszu tym zakłada się 
również wprowadzanie w dużym zakresie przez odbiorców przedsięwzięć racjonalizujących zużycie 
sieciowych nośników energii. Zakłada się również udane inwestycje w infrastrukturę sieci gazowej i 
pojawienie się odbiorców przemysłowych. 
W scenariuszu tym zakłada się również wprowadzaniem w średnim stopniu przez odbiorców przedsięwzięć 
racjonalizujących zużycie sieciowych nośników energii, zmniejszającym energochłonność na poziomie ok. 
5% ciepła przypadającego na każdy m2 powierzchni. 
 
 
 

Mieszkania - wariant dynamiczny 

Lp. Wyszczególnienie 2006 2010 2015 2020 

1 Liczba ludności osób 8550 8631 8737 8843 

2 Ilość oddawanych mieszkań 8 62 80 129 

3 Powierzchnia oddawanych mieszkań m2/rok 921 7092 9220 14908 

4 Ilość mieszkań ogółem szt. 2113 2175 2255 2384 

5 Powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem m2 177 300 184 392 193 612 208 520 
 

Wyszczególnienie 2006 2010 2015 2020 
Gospodarstwa domowe 

w tym drobna działalność 
ciepło - paliwa nie gazowe [GJ/rok] 74 111.5 75 276.9 80 730.5 85 175.6 

 gaz ziemny [tys. m3/rok] 210.4 223.0 236.4 250.6 
Odbiorcy pozostali ciepło - paliwa nie gazowe [GJ/rok] 24 703.8 25 074.4 25 450.5 25 832.3 

 gaz ziemny [tys. m3/rok] 408.4 490.1 588.1 705.7 
OGÓŁEM ciepło - paliwa nie gazowe [GJ/rok] 98 815.4 100 351.3 106 181.0 111 007.8 

 gaz ziemny [tys. m3/rok] 618.8 713.1 824.5 956.3 

Powyższe scenariusze rozwoju społeczno – gospodarczego miasta posłużą jako baza do sporządzenia 
prognoz energetycznych. 
 
Konsekwencją zwiększenia udziału w rynku ciepła paliw ekologicznych będzie zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń. Poprawa stanu powietrza atmosferycznego może dodatkowo wpłynąć na lokalizację na 



terenie gminy jeszcze większej ilości inwestycji. Dla gminy Książ Wlkp. jednym z celów priorytetowych jest 
stymulowanie przedsięwzięć zmierzających do zmniejszania emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
szczególnie w grupie tzw, niskiej emisji. 
 
7. PROGNOZY ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 
 
Dla prognozowanych wariantów rozwoju społeczno - gospodarczego wykonano analizy bilansowe 
zapotrzebowania na energię elektryczną. 
Analizę zużycia energii przeprowadzono dla trzech scenariuszy rozwoju społeczno-
gospodarczego, w oparciu o podane w poniższej tabeli wskaźniki. 
Ze względu na umiarkowane uprzemysłowienie miasta oraz brak szczegółowych danych z Zakładu 
Energetycznego ENEA Operator Sp z o.o. do poniższych analiz przyjęto wszystkich odbiorców, 
jako jedną grupę. 
 

 Scenariusz rozwoju  Roczny Roczny Roczny Roczny 
Lp. społeczno- Lata wskaźnik wskaźnik wskaźnik wskaźnik 

 gospodarczego  rozwoju rozwoju wzrostu racjonalizacji 
   gospodarczego budownictwa cywilizacyjnego zużycia 

1. STATYCZNY 2006-2010 1.0% 0.1% 0.05%  
  2011-2020 2.0% 0.5%   

2. UMIARKOWANY 2006-2010 2.0% 0.6% 0.08% 1.5% 
  2011-2020 3.0% 1.0%   

3. DYNAMICZNY 2006-2010 3.0% 0.8% 0.1%  
  2011-2020 5.0% 1.5%   
 
W efekcie przeprowadzonych analiz uzyskano prognozowane obciążenie linii zasilającej gminę Książ 
Wlkp tylko z GPZ-u w Śremie w układzie średnim i szczytowym. 
Otrzymane wyniki przedstawiono w poniższej tabeli. Największy wzrost poboru mocy występuje w 
wariancie scenariusza  „dynamiczny” - pobór szczytowy. Uzyskane wartość dają podstawę sądzić, że 
istniejący układ zasilania gminy po stronie  SN nie pokryje przyszłościowych potrzeby gminy, a obecne są 
realizowane na granicy technicznych możliwości  zaopatrzenia, bez możliwości powstawania nowych 
podmiotów gospodarczych mających zapotrzebowanie na moc około 100 kW  nawet w scenariuszu 
„statyczny”.  
 

Prognozowany pobór mocy przez Gminę Książ Wlkp z GPZ-u Śrem 
 

 Średni pobór mocy  Szczytowy pobór mocy  
 w [MW] w [MW] 

Rok statyczny umiarkowany dynamiczny statyczny umiarkowany dynamiczny 
2006 2.60 2.60 2.60 3.63 3.63 3.63 
2007 2.59 2.63 2.66 3.62 3.68 3.72 
2008 2.58 2.66 2.72 3.61 3.72 3.81 
2009 2.57 2.69 2.79 3.59 3.76 3.90 
2010 2.56 2.72 2.85 3.58 3.81 3.99 
2011 2.59 2.79 3.00 3.62 3.91 4.20 
2012 2.61 2.86 3.15 3.66 4.01 4.41 
2013 2.64 2.94 3.31 3.70 4.11 4.64 
2014 2.67 3.01 3.48 3.74 4.22 4.87 
2015 2.70 3.09 3.66 3.77 4.32 5.12 
2016 2.72 3.17 3.85 3.81 4.44 5.38 
2017 2.75 3.25 4.04 3.85 4.55 5.66 
2018 2.78 3.33 4.25 3.89 4.67 5.95 
2019 2.81 3.42 4.46 3.94 4.79 6.25 
2020 2.84 3.51 4.69 3.98 4.91 6.57 

8.MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK I LOKALNYCH 
ZASOBÓW PALIW ORAZ ZAGOSPODAROWANIA CIEPŁA ODPADOWEGO Z 
INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH 



 

8.1.Lokalne nadwyżki energii 

Na terenie gminy nie występują nadwyżki energii możliwe do wykorzystania. 
 

8.2. Energia odpadowa z procesów produkcyjnych 

Na terenie gminy nie występuje energia odpadowa z procesów produkcyjnych możliwa do wykorzystania w 
sposób ekonomicznie uzasadniony. 

8.3. Lokalne zasoby paliw 

Na terenie gminy występują złoża paliw możliwe do wykorzystania – małe złoże gazu ziemnego „SOLEC”. 
Kopalinę użyteczną stanowi gaz ziemny, bezgowolinowo-azotowo-helowy o średniej zawartości metanu 
79.2266% (pole A) i 74.5056% (pole B) oraz średniej wartości opałowej 29.027 MJ/Nm3. Zasoby bilansowe 
gazu ziemnego wynoszą 140 mln m3 w kat C. natomiast zasoby przewidywane do wydobycia wynoszą 76 
mln m3 w kat C.  

Ze względu na dużą odległość złoża „SOLEC” od najbliższego punktu zrzutu gazu, który znajduje się w 
rejonie kopalni gazu Klęka, położonej ok. 25 km w kierunku południowo-wschodnim, zagospodarowanie 
złoża jest bardzo kosztowne. 

Dlatego też należy zweryfikować możliwość wykorzystania gazu bez potrzeby budowania infrastruktury 
przesyłowej. Rozwiązaniem mogłoby być wybudowanie skraplarni bezpośrednio na złożu – gaz mógłby być 
transportowany w postaci skroplonej (LNG) bezpośrednio na miejsce odbioru za pomocą zbiorników – 
cystern. 

Obecnie w Polsce dość intensywnie rozwija się budowa lokalnych systemów gazowych zasilanych z 
zbiorników wypełnionych gazem skroplonym (LNG), oddalonych od gazociągów przesyłowych w sposób 
uniemożliwiający doprowadzenie gazu (obszary pojezierza mazurskiego). 

W Polsce obecnie występuje deficyt gazu LNG, z uwagi na istnienie 1 producenta (KRIO Odolanów). 

Gmina Książ powinna dążyć do umożliwienia eksploatacji złoża. 

8.4.Alternatywne źródła energii 
 
Szczegółowe kierunki rozwoju energetyki odnawialnej zostały ujęte w takich dokumentach jak: 

− Prawo energetyczne, 
− Polityka Energetyczna Polski do 2020 r,, 
− Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej Polski, 
− II Polityka Ekologiczna Polski, 
− Polityka Klimatyczna Polski do 2020 r. 

Należy jednak pamiętać, że przydatność każdego źródła energii należy oceniać przede wszystkim pod 
względem jakościowym i ilościowym tj, jego dostępności, zmienności parametrów i kosztów związanych z 
eksploatacją. Alternatywne źródła energii mają stanowić uzupełnienie systemów energetycznych w zakresie 
wytwarzania energii o mocy dostosowanej do rzeczywistych możliwości. Należy dążyć do jak największej 
dywersyfikacji źródeł energii na terenie gminy z naciskiem na eksploatację źródeł odnawialnych, co pozwoli 
na realne obniżenie emisji pyłów i gazów do atmosfery na terenie gminy, a w mniejszym stopniu 
zwiększenie stabilności rynku energii wobec ciągle zmieniającej się koniunktury na rynku paliw. 

Przedstawione poniżej wyniki analizy dotyczą potencjalnych kierunków rozwoju gminy w zakresie 
energetyki odnawialnej, nie zaś działań inwestorów indywidualnych, którzy w swoich decyzjach powinni 
kierować się możliwościami technicznymi, finansowymi, rachunkiem ekonomicznym i własnymi 
preferencjami. 



8.5.Alternatywne źródła energii 
 

Rozważając możliwość energetycznego wykorzystania biopaliw należy je podzielić na: stałe, płynne i 
gazowe (biogaz). Na dzień dzisiejszy najbardziej rozpowszechnione jest wykorzystanie biopaliw stałych, 
które wykorzystywane są do tak zwanych bezpośrednich procesów spalania w postaci: 

− drewna i odpadów drzewnych, 
− upraw specjalnych roślin energetycznych, 
− słomy, 
− osadów ściekowych. 

Na dzień dzisiejszy na terenie gminy brak jest istotnych źródeł ciepła, które wykorzystują biopaliwa do 
produkcji ciepła bądź energii elektrycznej. 

8.6.Energia z Biomasy 

Rozważając potencjalne możliwości wykorzystania energii biopaliw (biomasy) należy zwrócić szczególną 
uwagę z jednej strony na miejsca, w których te paliwa mogą być wykorzystywane, a z drugiej na ich 
potencjał. Dla istotnego wykorzystania biopaliw konieczne jest funkcjonowanie dużych kotłowni lokalnych, 
które produkują ciepło dla celów grzewczych bądź technologicznych. Na terenie gminy nie ma dużych 
kotłowni (pow. 2 MW), z pozostałych większość kotłowni lokalnych jako paliwo podstawowe wykorzystuje 
gaz sieciowy lub olej. Dlatego też zakłada się istotny udział tego paliwa jedynie w ogrzewaniu 
indywidualnym na terenie gminy. 
Na terenie gminy Książ występują w połowie niskie klasy bonitacyjne gruntów. Potencjalną przestrzenią 
rozwojową dla gminy jest niezurbanizowana przestrzeń rolnicza. W kontekście ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych, przedmiotem zainteresowania są przede wszystkim grunty orne niższych klas 
bonitacyjnych. Grunty orne i sady klasy V i VI zajmują powierzchnię ok. 49.0% ogółu powierzchni gruntów 
ornych i sadów, z dużym udziałem zespołów najsłabszych gleb żytnio-ziemniaczanych. Grunty orne 
wysokich klas bonitacyjnych (kl. III i IV) zajmują 50.5% powierzchni gruntów ornych gminy.  
Nieużytki stanowią niewiele ponad 2% gruntów rolnych, co odpowiada ok. 300 ha. 
 

Nisko produktywne bądź zdegradowane tereny rolnicze umożliwiają zagospodarowanie terenów rolnych pod 
uprawy energetyczne, co ma niemałe znaczenie w naszym kraju, gdzie na ponad 20% terenu stężenie metali 
ciężkich w glebie przekracza dopuszczalne normy. 
Bogate w związki celulozowe i ligninowe rośliny energetyczne mogą być wykorzystywane do produkcji 
energii cieplnej i energii elektrycznej oraz do wytwarzania paliw: zarówno ciekłych jak i gazowych. Rośliny 
energetyczne można przy tym spalać albo w całości, albo w formie wyprodukowanego z nich brykietu czy 
pelet. 
 

Według założeń „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej” udział energii odnawialnej w bilansie energii 
pierwotnej w skali kraju powinien zwiększyć się z około 2.5% obecnie do 7.5% w roku 2010. W tym czasie 
udział biomasy w całości energii pierwotnej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii powinien wynosić 
ponad 90 procent. Ze względu na ograniczone możliwości wykorzystania drewna opałowego z lasów, 
drewna odpadowego z przemysłu drzewnego czy też słomy z rolnictwa, dla osiągnięcia tego celu konieczne 
będzie zakładanie plantacji roślin energetycznych. 
 

W Walii prowadzony jest program Salix Project, który ma doprowadzić do zmiany użytkowania gleb z 
pastwiskowego na energetyczne. W Danii, Niemczech, Austrii i Stanach Zjednoczonych prowadzone są 
prace nad produkcją alkoholu metylowego z biomasy wierzbowej, który byłby dodatkiem do paliw płynnych 
zmniejszającym zanieczyszczenie środowiska, a w najbliższej przyszłości alternatywnym paliwem dla 
silników. 
Zwiększenie wykorzystania biomasy pochodzącej z upraw energetycznych wymaga utworzenia całego 
systemu obejmującego produkcję, dystrybucję i wykorzystanie biomasy.  
Działania gminy powinny być ukierunkowane na zakładanie plantacji, jak również na zorganizowanie 
systemu magazynowania i dystrybucji biomasy.  
Biomasa pochodząca z plantacji roślin energetycznych może być przeznaczona do produkcji energii 
elektrycznej lub cieplnej, a także do wytwarzania paliwa ciekłego lub gazowego.  
Uprawa roślin energetycznych może przyczynić się do powstawania nowych miejsc pracy w gminie oraz 
tworzenia lokalnych niezależnych rynków energii. 
 



Dodatkowym czynnikiem stymulującym rozwój upraw energetycznych jest cel strategiczny Polski określony 
w Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej przez Ministerstwo Środowiska, zakładający udział energii ze 
źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7.5% w 2010 roku i do 14% w 2020 roku 
w strukturze zużycia nośników pierwotnych. 

8.7.Energia wiatru  

Z dostępnych informacji i badań wynika, że w warunkach krajowych wykorzystanie energii wiatru jest 
bardzo zróżnicowane w zależności od lokalizacji siłowni wiatrowych. Powodem tego są niskie średnie 
prędkości wiatru latem 2.8 m/s i zimą 3.8 m/s. duża liczba dni oraz duża dobowa i roczna zmienność 
prędkości i kierunku wiatru. Obszar gminy Książ Wlkp jest położony w tej części kraju na której występują 
warunki wiatrowe korzystne. Racjonalne wykorzystanie energii wiatru dotyczy wytwarzania energii 
elektrycznej w małej skali tylko na potrzeby lokalne. Dla dużych farm wiatrowych o mocach powyżej 2 
MWA należy wykonywać szczegółowe lokalne analizy techniczno-ekonomiczne ich opłacalności. 
Ewentualna możliwa lokalizacja siłowni wiatrowych jest możliwa w strefie E polno – łąkowej wg Strategii 
Rozwoju Lokalnego Gminy Książ Wlkp. na lata 2006 - 2029. 
 

 
Kolory na tym rysunku charakteryzują, czy na danym obszarze istnieją warunki na zainstalowanie 
tego typu urządzeń: 

• zielony - wybitnie korzystna 
• żółty - korzystna 
• pomarańczowy - dość korzystna 
• czerwony - niekorzystna 
• brązowy - wybitnie niekorzystna 
• czarny - tereny wyłączone, wysokie partie gór 
 

8.8.Energia słoneczna 
 
Bardzo ważną cechą promieniowania słonecznego, decydującą o możliwości praktycznego wykorzystania tej 
energii i o typie urządzeń słonecznych stosowanych do jej odbioru, jest rozkład w czasie i struktura tego 
promieniowania. Warunki meteorologiczne w Polsce charakteryzują się bardzo nierównomiernym 
rozkładem promieniowania słonecznego w cyklu rocznym, ponieważ 80% całkowitej rocznej sumy 
nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego, od początku kwietnia do końca 
września. Jednocześnie czas operacji słonecznej w zimie skraca się do ośmiu godzin dziennie, a w lecie w 
miesiącach najbardziej słonecznych wydłuża się do szesnastu godzin. 
Biorąc powyższe pod uwagę należy jednoznacznie stwierdzić, iż zakres rozwoju energetyki odnawialnej z 
wykorzystaniem promieniowania słonecznego jest bardzo wąski i w zasadzie będzie się tyczył jedynie 
wybranych obiektów i powinien być rozwijany na poziomie odbiorców indywidualnych. 
 

Zakres działalności Urzędu Gminy powinien się ograniczyć do promowania i wspierania od strony 
organizacyjno-prawnej planowanych przez poszczególne podmioty inwestycji, gdyż niewątpliwie 
przyczyniają się one do poprawy środowiska naturalnego, a ponadto pozwalają gromadzić dobre praktyki 



wytyczające kierunki działania na przyszłość. 
W niektórych obiektach samorządowych, takich jak internaty, dom pomocy społecznej, instalowanie 
kolektorów słonecznych niewątpliwie przyniesie korzyści ekonomiczne, ale również mniej wymierne, takie 
jak promocja energii odnawialnej na terenie gminy. 
 

8.9.Energia geotrmalna 
 

Gmina jest w strefie występowania wód geotermalnych - wg Państwowego Instytutu Geologicznego w 
Warszawie – wydzielonej jako Region Przedsudecko - Świętokrzyski. Występują tutaj wody mineralne o 
temperaturze od 20 – 40 0C. Na terenie gminy, odwiertem wiertniczym Książ JG-2 udokumentowano 
samowypływ solanki. 

 
Nazwa regionu/okręgu Obszar km2 Formacje geologiczne Objętość wód geotermalnych 

m3/km 
Grudziądzko-Warszawski 70.000 Kreda/Jura 

Trias 
2.766 
   344 

Szczecińsko-Łódzki 67.000 Kreda/Jura 
Trias 

2.580 
   274 

Sudecko-Świętokrzyski 39.000 Perm/Trias    155 
Przedkarpacki 16.000 Trias/Jura/Kreda/Trzeciorzęd    362 
Przybałtycki 15.000 Kambr/Perm/Mezozoik      38 
Karpacki 13.000 Trias/Jura/Kreda/Trzeciorzęd    100 
Pomorski 12.000 Perm/Karbon/Dewon/Jura/Trias      21 
Lubelski 12.000 Karbon/Dewon      30 
Podlaski    7.000 Kambr/Perm/Mezozoik      17 

W rejonie, w którym położona jest gmina Książ Wielkopolski nie prowadzono 
udokumentowanych badań wielkości złóż geotermalnych, dlatego obecnie możliwości pozyskania 
energii geotermalnej są trudne do określenia. 

Przyjęto, że energia geotermalna nie będzie brana pod uwagę. 
 

9.ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI 
 
Wśród przedsięwzięć realizowanych przez gminy Książ oraz sąsiednie wyróżnić należy dwa: 
 

- współpraca w zakresie możliwości eksploatacji złoża SOLEC – wiąże się to z zawarciem porozumienia 
międzygminnego wraz z podmiotem prywatnym zainteresowanym eksploatacją złoża, umożliwiającego 
przede wszystkim korzystne zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu magistrali 
złoże – odbiornik lub też pomoc w uzyskaniu stosownych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. Ważne jest też porozumienie w zakresie ewentualnych okresowych zwolnień z podatku (np. 
liniowego), w celu poprawy ekonomicznej strony inwestycji. W ramach korzyści gminy mogą otrzymać 



lokalne paliwo i dalszą gazyfikację, inwestycje liniowe i wpływy podatków w dłuższym okresie czasu. 
 

- z uwagi na duży odsetek słabych bonitacyjnie gleb w gminie Książ, jak i sąsiednich, zwłaszcza w gm. 
Krzykosy, korzystne może być założenie plantacji biomasy – wierzby wiciowej lub innych. W dalszej 
perspektywie, na terenach inwestycyjnych którejś z gmin porozumienia, być może powstanie zakład 
uszlachetniający biomasę na pelety czy brykiet, w sytuacji, gdy powstanie odpowiednio duże skupisko 
plantacji. Równolegle podejmowane działania skupiać się powinny na propagowaniu wykorzystywania 
biomasy również przez odbiorców indywidualnych, z uwagi na niską szkodliwość i emisje biomasy.  
 

Istniejący system elektroenergetyczny w chwili obecnej obsługuje wyłącznie odbiorców Gminy Książ Wlkp 
z obszaru gmin sąsiednich tj. Jaraczewo i Śrem. W ramach rozwoju systemu elektroenergetycznego na rzecz 
Gminy Książ Wlkp. niezbędna będzie  współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie szczegółów lokalizacji 
linii energetycznych, szczególnie z; miastem i gminą Śrem lub Gminą Jaraczewo i Jarocin oraz  Nowe 
Miasto w zależności od wariantu dostawy nowych mocy energetycznych dla gminy Książ Wlkp. 
 
10.PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE PALIW I ENERGII 
 

Przede wszystkim utworzenie gminnego funduszu ochrony środowiska, na którym zgromadzone środki 
przeznaczone będą na cele związane z racjonalizacją gospodarki energią. 
 

10.1.Działania w zakresie racjonalizacji zużycia energii 
 
W ostatnich latach na terenie gminy przeprowadzono szereg prac związanych z termomodernizacją i 
termorenowacją w obiektach takich jak: szkoły i przedszkola. 
Proces termomodernizacji i termorenowacji polegał głównie na zmianie sposobu pokrycia potrzeb cieplnych 
(zastosowano energooszczędne kotły opalane głównie gazem ziemnym), jak również na wykonaniu prac 
związanych z dociepleniem budynków materiałami o niskim współczynniku przewodzenia ciepła 
(ë = 0.04 W/m K) tj.: styropian i wełna mineralna. 
 

10.2.Plan racjonalizacji energii 
 
W zakresie kompleksowej racjonalizacji zużycia energii gmina opracuje plan racjonalizacji energii z 
uwzględnieniem poniższych założeń: 

Dla wszystkich obiektów będących własnością lub w zarządzie gminy zostanie przeprowadzona pełna 
inwentaryzacja obejmująca: 

− kompletację dokumentacji technicznej obiektów, 
− kompletację dokumentacji instalacji wewnętrznych obiektów, 
− prace inwentaryzacyjne mające na celu uzupełnienie braków w dokumentacji, 
− dla wszystkich obiektów zostanie wprowadzona kwartalna rejestracja zużycia mediów 

energetycznych i wody, 
− dla wszystkich obiektów będą kwartalnie obliczane szacunkowe wskaźniki zużycia mediów 

energetycznych w stosunku do powierzchni i kubatury, 
− uzyskane dane posłużą do wskazania obiektów dla których zużycie mediów energetycznych 

znacząco odbiega od wartości średnich i należy wykonać szczegółowy audyt energetyczny, 
− na bazie audytu dla wybranych obiektów zostanie opracowany szczegółowy harmonogram 

działań modernizacyjnych. 
Szczegółowy zakres działań modernizacyjnych obejmuje takie tematy, jak: 

A. Poprawa szczelności przegród zewnętrznych. 
− reperacja szyb i okitowania. 
− remont okien i ich okuć. 
− wymiana okien na energooszczędne. 
− remont drzwi zewnętrznych. 
− założenie zasłon do drzwi zewnętrznych. 
− wykonanie przedsionka. 
− zainstalowanie automatycznego zamykania drzwi. 
− wykonanie ekranów przeciwwiatrowych przed wejściem do budynku. 



B. Poprawa izolacyjności cieplnej przegród: 
− ocieplenie ścian zewnętrznych. 
− ocieplenie stropu pod nie ogrzewanym strychem lub stropodachu lub dachu. 
− ocieplenie stropu pod nie ogrzewaną piwnicą lub podłóg parteru lub piwnic. 
− zmniejszenie powierzchni okien (częściowa zabudowa od strony północnej). 
− podwyższenie własności termoizolacyjnych okien (wymiana oszklenia lub okien). 
− montaż ekranów zagrzejnikowych. 
− montaż żaluzji lub okiennic. 
− wymiana drzwi zewnętrznych lub ich dodatkowe izolowanie. 
− obudowa balkonów. 

C. Modernizacja źródeł ciepła: 
− wymiana źródła ciepła. 
− zmiana nośnika energii. 

 
A. Modernizacja instalacji grzewczej i wentylacji: 
− hermetyzacja. likwidacja centralnej sieci odpowietrzającej. zmiana naczynia zbiorczego. 
− izolowanie lub naprawa izolacji przewodów. 
− zainstalowanie zaworów termostatycznych. 
− zainstalowanie podzielników kosztów. 
− regulacja instalacji i dostosowanie do zmniejszonych potrzeb cieplnych. 
− utrzymanie grzejników w czystości i nie osłanianie ich. 
− odpowietrzanie grzejników. 
− ograniczenie ogrzewania w pomieszczeniach czasowo używanych. 
− zmiana systemu ogrzewania. 
− zmiana systemu wentylacji. 
− wprowadzenie urządzeń odzysku ciepła z wentylacji (rekuperacja). 

B. Inne usprawnienia należy poszukiwać w następujących obszarach: 
− zmiany w sposobie eksploatacji. konserwacji i nadzoru. 
− zmiany w organizacji dostawy energii i w umowie z dostawcą. 
− wprowadzenie systemu pomiaru i indywidualnego rozliczenia kosztów użytkowania 

energii. 
 
Należy podkreślić, że wszelkie działania modernizacyjne zarówno w przypadku odbiorców indywidualnych 
(gminnych) jak i przemysłu powinny być poparte rachunkiem ekonomicznym potwierdzającym celowość ich 
przeprowadzenia. Optymalny zakres usprawnień planowanych do wykonania powinien zostać poprzedzony 
analizą wyboru usprawnień, a następnie analizą kolejności realizacji. 
 
 
 
 
11.KIERUNKI ROZWOJU I MODERNIZACJI SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W 

ENERGIĘ 

11.1.Przesłanki ekologiczne 

Jednym z celów strategicznych rozwoju gminy winno być tworzenie warunków ochrony środowiska 
naturalnego oraz poprawa warunków mieszkaniowo-bytowych przy zachowaniu walorów architektoniczno-
urbanistycznych i krajobrazowych. 
Wśród podstawowych zadań zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego należy wymienić: 

− likwidację lub modernizację istniejących kotłowni opalanych węglem poprzez 
włączenie do sieci gazowniczej lub zmianę nośnika energii na paliwo ze źródeł 
odnawialnych bądź instalacja wysokosprawnych kotłów węglowych, 



− działania w kierunku zmniejszenia zużycia energii cieplnej poprzez renowację  
i izolację cieplną budynków, instalacji wewnętrznych (c.o.. wentylacji i klimatyzacji),  

− likwidację lub modernizację źródeł niskiej emisji. 

Korzyści z likwidacji lub modernizacji istniejących kotłowni opalanych węglem to między m.in.: 
− wytwarzanie energii w wysokosprawnych urządzeniach energetycznych (mniejsze 

zużycie paliwa na jednostkę wyprodukowanej energii, mniejsza emisja 
zanieczyszczeń gazowo-pyłowych uwalnianych do powietrza atmosferycznego), 

− ograniczenie tzw. „niskiej emisji”. 

W związku z powyższym kreślenie scenariuszy zaopatrzenia ograniczono do oszacowania możliwych zmian 
w zakresie zapotrzebowania na ciepło, (w tym gaz sieciowy) i energię elektryczną. Scenariusze takie wraz z 
podstawowymi założeniami zawarto w Części II. 
 

11.2.Przesłanki ekonomiczne 
 
Modernizacje w obrębie produkcji i eksploatacji energii oprócz korzyści środowiskowych posiadają 
wymierny efekt ekonomiczny. Termomodernizacja budynku może ograniczyć zużycie energii cieplnej na 
ogrzewanie nawet powyżej 50 % (docieplenie ścian, docieplenie stropu lub stropodachu, wymiana stolarki, 
modernizacja źródła ciepła, modernizacja instalacji c.o.). 

W skali gminy, gdzie łączne potrzeby grzewcze mieszkańców oszacowano na poziomie 80 tys. GJ na rok, 
przy średniej cenie 24 zł /GJ i realizowaniu termomodernizacji w ilości 5% rocznie, oszczędności 
wyniosłyby ok. 100 tys. zł rocznie. 

W kwestii wykorzystania paliw odnawialnych, istotnym czynnikiem mogącym poprawić rachunek 
ekonomiczny są cięgle rosnące ceny paliw (gazowych, olejowych ale także kopalin) oraz energii 
elektrycznej. 

Wszystkie przedsięwzięcia proponuje się zrealizować w miarę dostępności środków, rozpoczynając od 
przedsięwzięć koniecznych i najbardziej efektywnych ekonomicznie. Przed przystąpieniem do inwestycji 
należy wykonać dla poszczególnych obiektów audyty energetyczne. 

Ze względu na fakt, iż nakłady finansowe potrzebne na inwestycję przerastają możliwości gminy Książ 
Wlkp.. proponuje się skorzystać ze źródeł pomocowych. Instytucjami pomocowymi w zakresie ochrony 
środowiska są: NFOŚiGW, WFOŚiGW, EkoFundusz. Oprócz możliwości pozyskania środków z 
wymienionych źródeł miasto można starać się o fundusze ze środków Unii Europejskiej w ramach 
programów poakcesyjnych (fundusze spójności oraz fundusze strukturalne). 

 
 
 
 
 
12.PODSUMOWANIE 
 

12.1.Działania w zakresie systemu ciepłowniczego 

       Źródła ciepła 

Na podstawie wcześniejszych zestawień wynika, że źródła ciepła w niektórych obiektach gminnych nadają 
się do modernizacji na bardziej ekologiczne paliwa. Naturalnym paliwem poprawiającym jakość środowiska 
w otoczeniu jest gaz ziemny. 
Warto rozważyć również modernizacje źródeł ciepła na biomasę – zwłaszcza w kontekście propagowania 
wykorzystania paliw odnawialnych oraz perspektywy plantacji biomasy na terenie gminy. 
Nie zaleca się inwestycji w wysokosprawnościowe kotły węglowe, pomimo ekonomicznej strony tych 
przedsięwzięć. 



 

Sieci ciepłownicze  

Słabo rozwinięty system ciepłowniczy, właściwie jego brak na terenie gminy, który praktycznie nie stanowi 
żadnej konkurencji dla systemu gazowniczego, paliw pierwotnych i pozostałych. 
 

12.2.Działania w zakresie systemu elektroenergetycznego 
 

Odbiorcy z terenu Gminy Książ Wlkp zasilani są z GPZ Śrem za pomocą linii napowietrznej SN 15 
kV. Kilka stacji transformatorowych 15/0.4 kV zlokalizowanych w okolicach Chwałkowa 
Kościelnego jest zasilanych z GPZ Jarocin od strony gminy Jaraczewo. Na terenie gminy brak jest 
elektrowni lokalnych współpracujących z siecią  ZE. 

Obecna sieć elektroenergetyczna jest w stanie technicznie zadawalającym jeżeli chodzi o 
awaryjność, jednak z ponad 55 % stopniem wyeksploatowania. Dla możliwości wzrostu 
zaopatrzenia na energię elektryczną występują istotne bariery techniczne. Linie 15 kV pracujące w 
odgałęzieniach promieniowych nie posiadają dwustronnego zasilania. W liniach zasilających SN 
nie występują rezerwy przesyłowe. 
Barierą dla rozwoju sieci elektroenergetycznej na terenie gminy jest brak dużego odbiorcy ( o mocy ponad 1 
MW) wymagającego dużej pewności zasilania, oraz  czynniki czysto ekonomiczne. 
Działania gminy w zakresie wzrostu dostępu do zwiększenia mocy powinny ograniczać się do wyznaczenia 
w planach zagospodarowania terenu miejsca pod budowę Głównego Punktu Zasilania - GPZ 110/15 kV w 
części południowo-zachodniej miasta Książa Wlkp. oraz podjęcia prac nad wyznaczeniem w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania wyznaczenia trasy linii 110 kV z okolic Zaborowa z linii 110 
kV Środa Wlkp.-Śrem do przewidywanego GPZ-u.  
Poza tym nie bez znaczenia będzie propagowanie wśród właścicieli gruntów w pobliżu linii SN na terenach 
otwartych lokalizacji wiatraków energetycznych, które by zmniejszyły deficyt mocy w najbliższych latach.  

 
12.3.Działanie w zakresie sieci gazowej 

 
Barierą dla rozwoju sieci gazowej na terenie gminy są czynniki czysto ekonomiczne. Obecna sieć gazowa 
zrealizowana została przez podmiot prywatny.  
Działania gminy w zakresie rozbudowy sieci gazowej powinny ograniczać się do stosowania zachęt dla 
przedsiębiorstw gazowniczych w postaci okresowych zwolnień z opłat np. za umieszczenie urządzeń w 
drogach gminnych.  
Poza tym nie bez znaczenia będzie gwarancja przyłączenia obiektów samorządowych w gazyfikowanych 
miejscowościach do sieci gazowej, przy tym modernizację istniejących źródeł ciepła.  
Rozwój sieci gazowej GEN na dzień dzisiejszy możliwy jest wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku 
miejscowości Chrząstowo. 
Dla gminy Książ Wlkp. kluczowym powinno być doprowadzenie sieci gazowej do miejscowości wokół 
jeziora Jarosławskiego – eliminując lokalne ogrzewanie paliwem pierwotnym zwiększy się atrakcyjność 
turystyczna rejonu. 
Poza tym obecność sieci gazowej ułatwia w podjęciu decyzji przez odbiorców indywidualnych w zakresie 
stosowania kolektorów słonecznych, jako wspomaganie ogrzewania gazowego.  
 

12.4.Działanie w zakresie energii odnawialnej 
 
W zakresie rozwoju energetyki odnawialnej na terenie gminy przewiduje się: 

− zastosowanie kolektorów słonecznych w części budynków zarządzanych przez gminę (szkoły, 
przedszkola) oraz popularyzacja tego typu urządzeń wśród właścicieli budynków 
jednorodzinnych oraz podmiotów gospodarczych; 

− wykorzystanie istniejącego energetycznego potencjału biomasy (drewno, słoma) na miejscu w 
przedsiębiorstwach przetwarzających drewno oraz w gospodarstwach rolnych; 

− założenie plantacji biomasy (np, wierzby energetycznej) na obszarze gminy i/lub gmin 
ościennych. Przewiduje się, że plantacja ta może powstać w strefie E (lub też B i D) w 



południowej i południowo – wschodniej części miasta. Uzyskana biomasa może być 
wykorzystywana głównie w gospodarstwach indywidualnych. 

 
 
 
13.WNIOSKI DLA BURMISTRZA Z NINIEJSZEGO OPRACOWANIA 
 
Podstawowym zadaniem tej części opracowania jest analiza porównawcza stanu istniejącego oraz 
planowanych działań modernizacyjno – inwestycyjnych w zakresie poszczególnych systemów 
energetycznych z przyszłymi potrzebami gminy. Wnioskiem ma być odpowiedź na pytanie czy zgodnie z 
Art. 20 ust. 1 ustawy „Prawo energetyczne” gmina Książ Wielkopolski powinna wykonać „Projekt planu”. 

Należy zaznaczyć, iż „Projektem założeń” jest opracowaniem, którego zakres, czas funkcjonowania oraz 
charakter mają cechy dokumentu, który wyznacza kierunki działania i podaje alternatywne sposoby ich 
realizacji, czasem wskazując optymalne rozwiązanie techniczne – jeżeli dane zadanie przewidziane jest do 
realizacji w najbliższym okresie czasu. Należy podkreślić, że gmina nie jest właścicielem systemów 
energetycznych i nie ma bezpośredniego wpływu na wybór sposobu realizacji zadania od strony technicznej. 
Zadanie to spoczywa bezpośrednio na przedsiębiorstwach energetycznych zgodnie z Art. 16 ust. 1 „Prawa 
energetycznego”.  

Zgodnie z punktem 2 ust. 5 tejże ustawy, gmina ma możliwość sprawowania nadzoru nad wprowadzaniem 
przez poszczególne przedsiębiorstwa energetyczne zadań zawartych w „Projekcie założeń” do swoich 
„Planów rozwoju”, przy czym podział zadań jest następujący: 

− gmina wykonując „Projekt założeń” planuje rozwój systemów energetycznych  
w poszczególnych okresach bilansowych, 

− przedsiębiorstwa energetyczne opracowują sposób wykonania zadania w „Planie 
rozwoju” i realizują je w założonym okresie. 

Powyższe zapisy dowodzą jasno, że Plany rozwoju wykonywane przez przedsiębiorstwa energetyczne 
stanowią zbiór zadań inwestycyjno-modernizacyjnych przyjętych do realizacji w określonym czasie. Więc 
Plany rozwoju są logicznym następstwem opracowanego przez gminę „Projektu założeń”. który po 
uchwaleniu przez Radę Gminy staje się „Założeniami do planu”. 

Metodyka ta jest zgodna z zapisami „Prawa energetycznego”, które w Art. 20 ust. 1 jednoznacznie wskazuje, 
kiedy zachodzi konieczność wykonania „Projektu planu”: 

„W przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń, o których 
mowa w art. 19 ust. 8. wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części, Projekt planu opracowywany jest na 
podstawie uchwalonych przez radę tej gminy założeń i winien być z nim zgodny”. 

W związku z obowiązkiem, jaki spoczywa na gminie tj.: planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, (Art. 18 ust. 1 pkt. 1 Prawa energetycznego”) 
możliwe jest przystąpienie do wykonywania Projektu planu, gdy: 

− zagrożone jest bezpieczeństwo energetyczne gminy, a przewidywane przez przedsiębiorstwa 
energetyczne zamierzenia modernizacyjno-inwestycyjne nie wpłyną na jego poprawę, 

− gmina chce realizować własną politykę w zakresie rozwoju systemów energetycznych (np, gazyfikacja 
wybranego obszaru, bądź budowa nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej). 

13.1.System ciepłowniczy 
 
Zgodnie z wykonaną w części I analizą stanu istniejącego w zakresie sieci ciepłowniczych oraz źródła ciepła 
nie stwierdzono zagrożenia w zakresie dostawy ciepła do odbiorców z terenu gminy. W związku z tym nie 
ma przesłanek do podjęcia decyzji o przystąpieniu przez gminę do wykonywania „Projektu planu”. 

13.2.System elektroenergetyczny 

 



ENEA Operator Sp z o.o. w Poznaniu nie przedstawiła swojego „ Planu rozwoju na lata do roku 2010 ” 
dlatego przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do „Projektu planu” należy uzyskać te informacje i 
skorelować z wnioskami dotyczącymi działań w zakresie systemu elektroenergetycznego na terenie gminy. 
 

13.3.System gazowniczy 

Zgodnie z wykonaną w części I analizą stanu istniejącego w zakresie sieci średniego ciśnienia nie 
stwierdzono zagrożenia w zakresie dostawy gazu sieciowego do odbiorców z zgazyfikowanego terenu 
gminy, ale istnieje zagrożenie nie doprowadzenia gazu do pozostałych miejscowości. W związku z tym 
pojawiają się przesłanki do podjęcia decyzji o przystąpieniu przez gminę do wykonywania „Projektu planu”. 
 

13.4.Energia odnawialna 

Zgodnie z wykonaną w części I analizą stanu istniejącego, w zakresie energii odnawialnej nie są prowadzone 
działania w obszarze gminy, co uważa się za ogólnie niekorzystne. W związku z tym pojawiają się 
przesłanki do podjęcia decyzji o przystąpieniu przez gminę do wykonywania „Projektu planu”. 

 

 

Z wykonywania niniejszego opracowania wynika, że istnieją obszary, w których gmina będzie mogła 
realizować własną politykę energetyczną. 

 
                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                                         w Książu Wlkp.  

    /-/  Paweł Walkowiak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Uzasadnienie 
 

do uchwały Nr XXVI/ 178  /2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2008 roku. 
 
  

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89 poz. 625 

z póz. zm.) w art. 18 ust. 1 pkt 1 wskazuje że do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w 

energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w  

energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe na obszarze gminy. W celu realizacji powyższego 

zadania Burmistrz Książa Wlkp. zlecił w trybie art. 19 ust. 1 w/w ustawy po uprzednim 

umocowaniu przez Radę Miejską w Książu Wlkp. opracowanie projektu zaopatrzenia w  energię 

elektryczną, ciepło i paliwa gazowe na obszarze gminy. Projekt założeń został zaopiniowany 

pozytywnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz podlegał wyłożeniu 

do publicznego wglądu przez okres 21 dni. Wniosków, zastrzeżeń i uwag do projektu nie 

wniesiono. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 
                                                                                                                   Burmistrz 
                                                                                                         /-/ Teofil Marciniak 
 
 
 
 


