
Analiza zużycia energii na ogrzewanie
budynków w latach 2015/2016 r. Cz. IV

Skumulowana liczba stopniodni grzania dla Gdyni Oksywia

Na rys. 10 przedstawiono skumulowaną liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) w miesiącach sezonu
grzewczego dla Gdyni Oksywia od sezonu grzewczego 2002/2003 r. do 2015/2016 r.
Najcieplejszym sezonem grzewczym w tym okresie był sezon 2006/2007 r. o skumulowanej
liczbie Sd(15oC)=1970,6oCdni a najzimniejszym był sezon 2002/2003 r. o skumulowanej liczbie Sd(15o

C)=2951,6oCdni a następnym w tym rankingu był sezon 2010/2011 r. o skumulowanej liczbie Sd(15o

C)=2886,1oCdni. Przebieg obecnego sezonu grzewczego 2015/2016 r. jest zbliżony do
sezonu 2011/2012 r. o skumulowanej liczbie Sd(15oC)=2473,2oCdni. Będzie więc jednym z sezonów
grzewczych w Gdyni Oksywiu o średnim zużyciu energii na ogrzewanie w sezonach od 2002/2003 r.
do 2015/2016 r.

Rys. 10. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) w miesiącach sezonu grzewczego
dla Gdyni Oksywia od sezonu grzewczego 2002/2003 r. do 2015/2016 r.

  

Wnioski
  

Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w pięciu pierwszych miesiącach
sezonu grzewczego 2015/2016 r. względem najcieplejszego Wrocławia wynoszą od 49,3% w
Zakopanem, 47,35 w Suwałkach, 43,1% w Białymstoku, 37,1% we Włodawie, 36,8% w Terespolu,
36,3% w Lublinie Rudawcu, 36,1% w Siedlcach, 35,7% w Elblągu, Lesku i Mławie, 34,25 w Dęblinie



Irenie, 33,1% w Ostrołęce do 11,4% w Gdyni Oksywiu, 10,8% w Ustce, 9,1% w Słubicach, 8,2% w
Helu, 6,8% w Świnoujściu i 3,3% w Kołobrzegu.

W analizowanych miastach najmniejsza skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) w okresie
od 1 września do 31 stycznia następnego roku wystąpiła w sezonie grzewczym 2006/2007 r. Pięć
pierwszych miesięcy obecnego sezonu grzewczego 2015/2016 r. nie były najcieplejsze a zużycie
energii na ogrzewanie budynków nie było najmniejsze w okresie od sezonu grzewczego 2006/2007
r., który był najcieplejszym.

W pierwszych pięciu miesiącach obecnego sezonu grzewczego 2015/2016 r. zużyto więcej energii na
ogrzewanie budynków o 9,1% w Rzeszowie Jasionce, 9% w Szczecinie, 8,3% w Opolu, 8,1% w
Kielcach, 7,7% w Lublinie Rudawcu, 7,65 w Koszalinie, 6,7% w Zakopanem, 6,1% w Łebie i Ustce,
5,9% w Kaliszu, 5,8% we Włodawie, 5,4% w Łodzi Lublinku, 5,1% w Gdańsku Rębiechowie, 4,9%w
Chojnicach, 3,9% w Elblągu, 3,4% w Ostrołęce, 3,2%w Gdańsku, 2,65 w Suwałkach, 0,9% w
Białymstoku, 0,75 w Malborku i 0,2% w Helu niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu
grzewczego 2014/2015 r. Jedynie w Gdyni Oksywiu zużycie energii na ogrzewanie spadło o 0,5% w
porównaniu do poprzedniego sezonu grzewczego.
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