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- realizacja pakietu klimatyczno – energetycznego opierającego się na 

założeniach polityki energetycznej Unii Europejskiej określanego w skrócie 

20/20/20,

- stała poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w zakresie jakości i 

ciągłości dostaw sieciowych mediów energetycznych,

- analiza możliwości i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii,

- kształtowanie świadomości oraz aktywizacja społeczności lokalnej do działań
podejmowanych w celu poprawy efektywności energetycznej i ochrony 

powietrza,

wymagająąąą od samorząąąądów nakreśśśślenia i rzetelnej realizacji lokalnej polityki 

energetycznej. 



Mierząc się z wyzwaniami i starając się wykorzystywać szanse dla 

kształtowania i realizacji lokalnej polityki energetycznej miasto Częstochowa 

organizuje nowoczesne platformy współpracy, które stanowią między innymi:

� Rada na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej 

Miasta Częstochowy powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta,

� portal informacyjny „Energia i Środowisko” działający na głównej 

stronie Urzędu Miasta Częstochowy,

� szkolenia administratorów obiektów użyteczności publicznej w 

obszarze  poprawy efektywności energetycznej,

� Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla 

miasta Częstochowy.



Jednym z obszarów lokalnej polityki energetycznej jest realizowany od 2003 

roku program operacyjny „Zarząąąądzanie energiąąąą i śśśśrodowiskiem w obiektach 

użżżżytecznośśśści publicznej miasta”, którego celem jest optymalizacja zużycia 

mediów i ograniczenie kosztów ponoszonych w tego tytułu.  Prowadzone w jego 

ramach działania  przynoszą miastu oszczędności liczone w milionach złotych. 

Oszczędności dla 121 obiektów oświatowych wyniosły:

- zużycie paliw i energii w 2009 roku wyniosło 54 190 MWh i było mniejsze

o 18 500 MWh (co stanowi 25,5%) w porównaniu do roku 2003,

- łączna emisja CO2 w 2009 roku wyniosła 24 420 Mg i była mniejsza

o 7 800 Mg (co stanowi 24,1%) w porównaniu do roku 2003,

- zużycie wody ograniczono z 202,6 tys. m3 w roku 2003 do 128 tys. zł w roku 

2009 (spadek o 36,8%).



Łączne efekty działań za lata 2004-2009 dla tych obiektów wynoszą:

- ograniczenie zużycia energii o 93 530 MWh,

- ograniczenie emisji CO2 o 40 380 Mg,

- ograniczenie zużycia wody o 356 523 m3.

Realizowane działania:

- w 7 placówkach została przeprowadzona termomodernizacja wraz z wymianą
źródeł ciepła,

- zmodernizowano węzły cieplne w 41 obiektach oraz kotłownie indywidualne w 

6 obiektach,

- prowadzony jest proces zarządzania energią i gospodarką wodno-ściekową
przez administratorów obiektów, nadzorowany przez Biuro Inżyniera Miejskiego.



Odnawialne źródła energii w Częstochowie:

a) źródła wykorzystujące biogaz do produkcji energii elektrycznej:

- na składowisku odpadów komunalnych Częstochowskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego sp. z o.o. – trzy generatory o łącznej mocy 2650 kW

- w Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. - zespół prądotwórczy o mocy 829 kW

b) źródła biomasowe:

- kotłownia na słomę RSP Rząsawa - moc ok. 500 kW;

- kotłownia do współspalania biomasy i węgla Częstochowskich Zakładów 
Przemysłu Zapałczanego - kocioł biomasowy o mocy ok. 1300 kW

c) mała elektrownia wodna na rzece Kucelince – moc 75 kW

d) instalacja solarna o łącznej powierzchni kolektorów 1495 m² w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

e) 2 siłownie wiatrowe o mocy 125 KW każda zrealizowane przy ul. Konwaliowej

Na końcowym etapie budowy jest nowa elektrociepłownia Fortum o mocy
120 MW cieplnej oraz 64 MW elektrycznej, która przewidziana jest do 
współspalania biomasy w ilości 25%.



26 lutego 2007 roku odbyło się w Częstochowie uroczyste uruchomienie 
największej instalacji solarnej w Polsce. Łącznie 1500 m2 (598 sztuk) 
kolektorów słonecznych firmy Viessmann typu Vitosol 100s 

zlokalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w 
Częstochowie rozpoczęło przetwarzanie zaabsorbowanej energii 
promieniowania słonecznego w energię cieplną .



Konstrukcje solarne rozmieszczono  na trzech polach kolektorów:

- bezpośrednio na poziomie gruntu

- częściowo również na dachach budynków szpitala



Instalacja solarna



Całkowita wydajność tej instalacji solarnej wynosi maksymalnie 

ok. 1000 kW. Tym samym jest to największa instalacja solarna w 

Polsce i jedna z największych instalacji tego typu w Europie.

Słoneczna energia odnawialna jest wykorzystywana do 

przygotowania ciepłej wody użytkowej dużej jednostki 

medycznej dysponującej 700 łóżkami w 20 oddziałach, 35 

poradniami oraz 6 zakładami.



� Planowanie energetyczne

� Umiejętne korzystanie z wolnego rynku energii

� Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności

publicznej

� Tworzenie nowatorskich platform współpracy samorządu, 

przedsiębiorstw energetycznych, ośrodków naukowych oraz 

niezależnych ekspertów

stanowią istotne elementy polityki energetycznej gminy. Tylko ich rzetelna i 

kompleksowa realizacja może zapewnić zrównoważony rozwój gospodarki 

energetycznej.

W Częęęęstochowie wszystkie wskazane elementy lokalnej polityki 

energetycznej sąąąą realizowane. 
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MIASTO CZMIASTO CZĘĘSTOCHOWASTOCHOWA

SAMORZSAMORZĄĄD ENERGETYCZNIE D ENERGETYCZNIE ŚŚWIADOMYWIADOMY

Za zaangażowanie w działania promujące energooszczędne 
technologie, kształtowanie świadomości mieszkańców pod kątem 
efektywności energetycznej i za pionierskie działania na rynku energii 
miasto Częstochowa wyróżnione zostało nagrodą NOWY IMPULS 
2009 przyznawaną przez redakcję Miesięcznika Gospodarczego Nowy 
Przemysł.
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