
UCHWAŁA NR LI/489/22 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 27 maja 2022 r. 

w sprawie przyjęcia apelu w sprawie modernizacji dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej niskiego 
napięcia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z § 21 ust. 2 pkt 2 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/58/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 
27 września 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2019 r. poz. 2186), 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Przyjąć apel w sprawie modernizacji dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na 

terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, celem dostosowania jej do współpracy z urządzeniami OZE. 

§ 2.  
Treść apelu stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3.  
Uchwałę przekazać: Ministerstwu Aktywów Państwowych, Ministerstwu Klimatu i Środowiska, TAURON 

Polska Energia S.A., TAURON Dystrybucja S.A. 

§ 4.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

§ 5.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Strzoda 
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Załącznik do uchwały Nr LI/489/22 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 27 maja 2022 r. 

Apel 
do właściciela elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej na terenie  

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  

Wnioskujemy o pilną modernizację dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na 
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, celem dostosowania jej do współpracy z urządzeniami 
OZE. 

W latach 2020-2021 nasza gmina brała udział w projekcie grantowym pn. Zakup i montaż urządzeń 
wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach, w ramach którego 
zainstalowano: 

- instalacje fotowoltaiczne - 465 szt., 

- instalacje solarne - 11 szt., 

- pompa ciepła do c.w.u. - 86 szt., 

- pompa ciepła do c.w.u. i c.o. - 190 szt. 

Na projekt uzyskano dofinansowanie ponad 23 mln złotych. Dodatkowo wielu mieszkańców we 
własnym zakresie, korzystając z własnych funduszy, kredytów, programu Czyste powietrze, dopłaty 
gminy lub ulg podatkowych wybudowało różnego rodzaju instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. 
Niestety, nie można z nich korzystać w sposób optymalny. Wraz ze wzrostem liczby instalacji, 
w znaczący sposób pogorszyły się parametry ich pracy. W słoneczne dni już od godzin 9,10 rano 
napięcie w sieci wzrasta do poziomów ponad 253 V, powodując częściowe lub całkowite wyłączenie 
instalacji fotowoltaicznych. Czysta energia elektryczna nie jest odbierana, tracimy na tym wszyscy – 
zarówno prosumenci, jak i ogół społeczeństwa, gdyż marnuje się energię z OZE, w tym samym czasie 
wytwarzając energię w sposób nieobojętny dla klimatu. Ponadto zbyt wysokie napięcia sieci powodują 
wyłączenia części urządzeń konsumujących energię elektryczną np. kuchenek indukcyjnych, grożą 
uszkodzeniem innych, wrażliwszych urządzeń. Sieć elektroenergetyczna działa w sposób asymetryczny, 
przyjmując znacznie mniej energii, niż jest w stanie dostarczyć. Zawierając  umowę z dystrybutorem, 
prosument spodziewa się, że jeśli może pobrać chwilowo np. 15 kW, to nie powinno być problemem 
oddanie 8 kW. Niestety, tak nie jest. 

Pomimo wyraźnej asymetrii sieci, w chłodniejsze dni, w godzinach wieczornych napięcie potrafi spaść 
do poziomu poniżej 207 V, czego uciążliwym objawem jest z kolei słabe oświetlenie i denerwujące 
mruganie żarówek LED. 

Występowanie tak dużych skoków napięć w ciągu jednego dnia wyraźnie świadczy o zbyt małych 
przekrojach przewodów w sieci. Fakty te są łatwe do sprawdzenia, gdyż zarówno liczniki 
dwukierunkowe, jak i homologowane falowniki posiadają funkcjonalność pomiaru napięcia, mimo to, 
klienci zgłaszający reklamację zbywani są przez Wasz serwis i zmuszani do składania wniosków 
o instalację dodatkowych rejestratorów napięć, na które zresztą trzeba długo czekać. 

Realizując antysmogową uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego wielu mieszkańców stoi przed 
trudnym wyborem, czym ogrzewać w przyszłości swoje domy. W wielu miejscach naszej gminy nie ma 
i nie będzie w najbliższym czasie gazu. Polityka dekarbonizacji oraz wybuch wojny na Ukrainie 
powodują, że zakup węgla w przyzwoitej cenie graniczy z cudem. 

Rozwiązaniem sensownym i promowanym przez kolejną edycję programu Czyste powietrze jest 
zakup pompy ciepła. Obawiamy się, że gdyby wielu mieszkańców zdecydowało się na pompy ciepła, 
sieć elektroenergetyczna na terenie naszej gminy nie wytrzyma w okresie zimowym zwiększonego 
poboru prądu, a brak odbioru prądu z instalacji fotowoltaicznych skutkować będzie ponoszeniem przez 
mieszkańców nadmiernych kosztów opłat. Bez sprawnej sieci dystrybucyjnej hucznie zapowiadana 
elektromobilność, do której coraz bardziej jesteśmy przymuszani, pozostanie jedynie pustym frazesem. 

Mając na uwadze powyższe argumenty wnioskujemy o jak najszybsze rozwiązanie nurtujących naszą 
społeczność problemów. 
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