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Filozofia  odpowiedzialności  ekologicznej wymaga:  

- zdefiniowania podmiotu mającego etyczne zobowiązania,  

- wskazania zakresu jego troski o stan środowiska naturalnego,  

- wpisania jej w określone wartości, w powiązaniu z technologiami,  

- wskazanie ich roli dla jakość życia w danym habitacie. 

A. Bartoszek, M.A. Żur  -  Ekologiczna odpowiedzialność gospodarstw domowych a polityka regionalna i lokalna 



Szkodliwe rozwojowo strategie  

wspierania wielkoskalowej konwencjonalnej 
energetyki kosztem rozproszonych źródeł OZE  

A. Bartoszek, M.A. Żur  -  Ekologiczna odpowiedzialność gospodarstw domowych a polityka prosumencka 

Klaster 3x20  

Posiedzenie Komisji 

Studiów nad 

Przyszłością Górnego 

Śląska PN o/Katowice 

16 marca 2016 r. 



BARIERY  BIUROKRATYCZNE,  CZYLI  KONTROLA OBYWATELI 
PROSUMENTÓW i  brak wsparcia do  PRSUMENTA  ZBIOROWEGO 

- Analiza ze stron  IOZE 
„Proces przyłączania do sieci jest jednak procesem trudnym i długotrwałym, a także kosztownym ze 
względu na niejasne przepisy prawa, a najczęściej ze względu na sposób ich interpretacji przez 
organy administracji oraz operatorów sieci energetycznej. 
Analiza barier wynikających z procedur administracyjno- prawnych dotyczących instalacji systemów 
fotowoltaicznych i rekomendacje dla ich zniesienia. 
Bariera 1: Brak odpowiedniego mechanizmu wsparcia rozwoju rynku fotowoltaiki. 
Bariera 2: Procedury prawno-administracyjne, opłaty ZUS. 
Bariera 3: Warunki przyłączenia systemu PV do sieci elektroenergetycznej, jego przyłączanie, odbiór 
techniczny i dopuszczenie do eksploatacji. 
Bariera 4: Miejscowe Plany Zagospodarowania przestrzennego.  
Bariera 5: Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii z OZE. 
Bariera 6: Instalacja systemów PV. 
Bariera 7: Uzyskiwanie świadectw pochodzenia, tzw. zielonych certyfikatów, i obrót nimi. 
 
  2.  Pozwolenie na przyłączenie systemu PV do sieci energetycznej. 
  3.  Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE. 
  4.   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 
  5.  Uzyskanie świadectw pochodzenia energii wytworzonej w OZE - "zielone certyfikaty".” 

Adam Bartoszek  -  Znaczenie gospodarki prosumenckiej w rozwoju regionu. 

Źródło - http://ioze.pl/energetyka-sloneczna/kategoria-artykulow/prawo-i-administracja-2 

http://ioze.pl/energetyka-sloneczna/bariera-1-brak-odpowiedniego-mechanizmu-wsparcia-rozwoju-rynku-fotowoltaiki
http://ioze.pl/energetyka-sloneczna/pozwolenie-na-przylaczenie-systemu-pv-do-sieci-energetycznej
http://ioze.pl/energetyka-sloneczna/uzyskanie-koncesji-na-wytwarzanie-energii-elektrycznej-oze
http://ioze.pl/energetyka-sloneczna/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego
http://ioze.pl/energetyka-sloneczna/uzyskanie-swiadectw-pochodzenia-energii-wytworzonej-w-oze-zielone-certyfikaty
http://ioze.pl/energetyka-sloneczna/uzyskanie-swiadectw-pochodzenia-energii-wytworzonej-w-oze-zielone-certyfikaty
http://ioze.pl/energetyka-sloneczna/uzyskanie-swiadectw-pochodzenia-energii-wytworzonej-w-oze-zielone-certyfikaty
http://ioze.pl/energetyka-sloneczna/uzyskanie-swiadectw-pochodzenia-energii-wytworzonej-w-oze-zielone-certyfikaty
http://ioze.pl/energetyka-sloneczna/uzyskanie-swiadectw-pochodzenia-energii-wytworzonej-w-oze-zielone-certyfikaty


Ale manipulowanie instrumentami polityki 
prosumenckiej  jest jeszcze bardziej szkodliwe: 

-bo podatki, ulgi, dotacje, kredyty, zabezpieczenia 
inwestycji fotowoltaicznych  

 pomp ciepła i źródeł solarnych  

to  formy eksploatacji  Prosumenta  

na wschodzącym rynku OZE 

Adam Bartoszek  -  Znaczenie gospodarki prosumenckiej w rozwoju regionu. 



 
   Otwarcie oczyszczalni ścieków w Gierałtowicach –  data? 9 marca 2016   

(informacji brak) 
 

A. Bartoszek , M.A. Żur  -  Niedostateczne znaczenie gospodarki prosumenckiej w rozwoju regionu. 

http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1838:otwarcie-oczyszczalni-sciekow-w-gieraltowicach&catid=9:aktualnosci&Itemid=854
http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1838:otwarcie-oczyszczalni-sciekow-w-gieraltowicach&catid=9:aktualnosci&Itemid=854
http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1838:otwarcie-oczyszczalni-sciekow-w-gieraltowicach&catid=9:aktualnosci&Itemid=854


Adam Bartoszek  -  Znaczenie gospodarki prosumenckiej w rozwoju regionu. 

Bariery polityczne  i interesy  graczy dominujących na rynku  

blokują ekonomiczną konkurencyjność inwestowania  

w instalacje OZE  
 

Dryfujące prawo o warunkach rozwoju OZE 

Postawić należy pytanie -  

Czy nasze społeczeństwo jest zdolne do  

proekologicznego rozwoju i implementowania 

prosumenckich technologii?  



A. Bartoszek  M.A. Żur -    Rozumienie odpowiedzialności ekologicznej  w kontekście  możliwości  i warunków 



A. Bartoszek  M.A. Żur -    Rozumienie odpowiedzialności ekologicznej  w kontekście  lokalnym  
. 



  

A. Bartoszek , M. A. Żur  -  Ograniczanie gospodarki prosumenckiej formą nieodpowiedzialności za  rozwój regionu. 

Odpowiedzialność ekologiczna a polityka agend 
państwa:  

- osłabia wyłanianie się rynku/rynków OZE i krępuje je   

nadmierną kontrolą URE;  

- utrwalane są niski poziom kapitału społecznego i 

kultury troski o wspólne zasoby środowiska 

naturalnego;   

- bariery polityczne i gry interesów są korelatami 

brudnych kapitałów społecznych; 

- interesy korporacyjne i agregacja korzyści w sieciach 

dystrybucji WEK pod pretekstem wspierania zielonej 

energetyki; 

= EFEKT -> generowanie konfliktów 
rozwojowych  
(współspalanie biomasy i system aukcji „zielonych certyfikatów” zabija biogazownie; 

dotacje do OZE podrażają ceny  instalacji i prądu;  polityka ograniczania instalacji 

wiatrakowych utrwala poglądy o ich szkodliwości dla środowiska) 



- Kapitał społeczny  jest dobrem moralnym opartym na zestawie 
wartości  opartych na  współdziałaniu  dla korzyści integrujących 
mieszkańców  w  celowo działające  wspólnoty ;  

-Wartości prosumenckie  mogą być budowane na w przestrzeni  lokalnej  
eliminując polityczny klientelizm ; 

- inwestowanie w  instalacje prosumenckie  poprawia  stan środowiska  
naturalnego i jest  skierowane na indywidualną oraz  grupową korzyść;  

- aksjologia materialnego egoizmu, wynikająca ze słabych wzorców 
społecznej kooperacji;  

- W jakim stopniu za programami infrastrukturalnymi  władz 
samorządowych gminy postępują zmiany w mentalności społecznej 
mieszkańców a  szczególnie beneficjentów różnych  programów o 
prosumenckim charakterze? 

M.A. Żur, A. Bartoszek  -  Znaczenie gospodarki prosumenckiej w rozwoju regionu. 



M. A. Żur,  A. Bartoszek -  Znaczenie gospodarki proekologicznej w rozwoju gminy . 

KORELATY kapitału społeczno-demograficznego 

 w Gminie Gierałtowice 



 

 

 

 
 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE                             

                                                                 GMINY  GIERAŁTOWICE 

                                      w 2015 roku 

 
Sprawozdanie  UG kwiecień 2016 

dane  ze s. 16 i 17  

M. A. Żur,  A. Bartoszek -  Znaczenie gospodarki proekologicznej w rozwoju gminy . 



Współpraca z Tauron Dystrybucja 

Inwestycje w gminną oczyszczalnię ścieków  

Budowa  sieci gazowniczej  

Montaż dotacji dla gmin z funduszy UE jakimi 
dysponuje Urząd Marszałkowski  ZPO  na lata 

2014-20   

M. A. Żur,  A. Bartoszek -  Znaczenie gospodarki proekologicznej w rozwoju gminy 



Basen Wodnik w Paniówkach  

M.A. Żur, A. Bartoszek  -  Przejawy gospodarki prosumenckiej w gminie Gierałtowice  



 

Zaplanowane środki miały pokryć ok. 90 
instalacji – ankiety złożyło 205 osób  

z których kryteriów formalnych nie spełnia 17  

 

 

Z informacji dla mieszkańców 

 Projekt Słoneczna Gmina  będzie realizowany przez Gminę Gierałtowice tylko i 

wyłącznie w przypadku dofinansowania ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020.   

 

d) Wysokość dofinansowania wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych.  

e) Właściciel zobowiązany będzie do podpisania z Gminą umowy nieodpłatnego 

użyczenia części nieruchomości, w celu montażu instalacji na czas realizacji projektu 

oraz na okres trwałości Projektu wynoszącym 5 lat od daty ostatniej płatności na rzecz 

beneficjenta.  

f) Zamontowane instalacje przez okres trwałości Projektu wynoszący 5 lat od daty 

ostatniej płatności na rzecz beneficjenta, stanowić będą własność Gminy Gierałtowice i 

przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom posesji. Po 

pięciu latach instalacje zostaną przekazane właścicielom posesji na własność.  

. 

Adam Bartoszek  - Marek A. Żur 



Dziękujemy za uwagę  

Znaczenie gospodarki prosumenckiej w rozwoju regionu jest wciąż niedostateczne   

i stanowi ukryty potencjał aktywizacji  proekologicznej  polityki  lokalnej gmin i 

miast  aglomeracji i województwa śląskiego.  

 

 

Badania opinii społecznej mieszkańców gminy Gierałtowice wskażą nam poziom 

świadomości proekologicznej  i pozwolą oszacować gotowość do przyjmowania 

innowacyjnych rozwiązań OZE na poziomie gospodarstw domowych 

Uniwersytet Śląski w Katowicach  9 listopada 2016 r. 

Adam Bartoszek  - Marek A. Żur 


