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Analysis of the demand for heating coal in households in the context 

of changes in the municipal and residential market 

 Abstract 

Coal is a naturally occurring solid fuel used, among others, for heating and for electricity production.  Despite 

the development of the gas and heating network in our country, as well as the growing interest in the use of 

renewable energy sources, it still remains the most frequent fuel burned in local sources for the production of 

thermal energy. The article describes actual heating coal demand in the municipal and residential sector, with the 

distinction of different assortments, depending on the solid fuel heating source applied. Moreover, a subjective 

list of factors that have a key impact on the change in heating coal demand for this market was presented, taking 

the regulatory environment, global trends in housing heating and statistical surveys on the preferences for 

individual heat sources replacement into account. The confrontation of observed phenomena allowed for 

possible scenarios of changes in the demand for heating coal with the prospect until 2030, broken down into its 

individual assortments to be elaborated. 
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Analiza zapotrzebowania na węgiel opałowy w gospodarstwach domowych w kontekście tendencji zmian 

w rynku komunalno-bytowym 

Streszczenie 

Węgiel jest naturalnie występującym paliwem stałym wykorzystywanym między innymi do celów grzewczych 

i produkcji energii elektrycznej. Pomimo rozwoju sieci gazowej i ciepłowniczej w naszym kraju, a także wzrostu 

zainteresowania wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wciąż pozostaje najczęstszym paliwem spalanym 

w lokalnych źródłach do produkcji ciepła. W artykule przedstawiono obecne zapotrzebowanie na węgiel 

opałowy w sektorze komunalno-bytowym, w ujęciu różnych sortymentów w zależności od wykorzystywanego 

źródła ciepła na paliwo stałe. Ponadto opisano zestawienie czynników mających kluczowy wpływ na zmianę 

zapotrzebowania na węgiel opałowy na tym rynku, uwzględniając otoczenie regulacyjne, globalne trendy 

zachodzące w ogrzewnictwie mieszkaniowym oraz badania statystyczne odnośnie do preferencji wymiany 

indywidualnych źródeł ciepła. Konfrontacja zaobserwowanych zjawisk pozwoliła na opracowanie możliwych 

scenariuszy zmian zapotrzebowania na węgiel opałowy z perspektywą do roku 2030, w rozbiciu na jego 

poszczególne sortymenty. 
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ubóstwo energetyczne 


