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The attractiveness of system district heating assessment based on specialist surveys 

Abstract 

The article presents the results of surveys to assess the attractiveness of centralized heat supply systems in 

comparison with other heat sources. The heat source is an important element of the heat supply system which 

determines heating costs, comfort and environmental impact. The decision on the choice of the type of heat 

supply system is usually made by the investor or designer. Sometimes the equipment supplier or contractor has a 

part in this decision. The choice can be influenced by many different factors, also resulting from the specific 

location of the building. This is only partly determined by local law in the form of a local spatial development 

plan. the technical conditions (i.e. availability of heating or gas network), economic and financial, as well as 

much more subjective factors, such as the designer’s or contractor’s preference are also important. Aversion to 

district heating is growing, even when there are favorable conditions and the possibility of connecting the 

building to the heating network. Instead, a gas boiler or electrically powered heat pump is selected. This raises 

the question of whether such decisions are right and how they can be justified. As a research method, surveys 

were used, which were conducted among people who already have or will have an impact on design and 

investment decisions in the near future. The obtained results confirmed a large interest in district heating, 

appreciating their advantages in comparison with other methods of heat generation. The respondents also had the 

disadvantages that may lead to the use of an alternative methods of heat supplying in mind. 
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Ocena atrakcyjności ciepła systemowego w oparciu o badania ankietowe specjalistów 

Streszczenie 

Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych, których celem była ocena atrakcyjności scentralizowanych 

systemów zaopatrzenia w ciepło w porównaniu z innymi źródłami ciepła. Działania ukierunkowane na poprawę 

efektywności energetycznej budynków w warunkach klimatu Polski na razie jeszcze nie doprowadzą do 

wyeliminowania konieczności wyposażenia w źródło ciepła instalacji ogrzewania czy układu przygotowania 

ciepłej wody użytkowej. Źródło ciepła pozostaje zatem nadal istotnym elementem systemu zaopatrzenia 

w ciepło, warunkującym na wiele lat zarówno koszty ogrzewania, komfort, jak i oddziaływanie na środowisko. 

Decyzja o wyborze sposobu zaopatrzenia w ciepło podejmowana jest zazwyczaj przez inwestora lub projektanta. 

Czasem udział w tej decyzji ma dostawca urządzeń czy wykonawca. Wpływ na nią może mieć wiele różnych 

czynników, wynikających również z konkretnej lokalizacji obiektu. Tylko częściowo warunkuje ją prawo 

lokalne w postaci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Istotne są również uwarunkowania 

techniczne (np. dostępność sieci ciepłowniczej lub gazowej), ekonomiczne i finansowe, jak również czynniki 

dużo bardziej subiektywne, jakim np. są określone preferencja projektanta lub wykonawcy. Coraz częściej 

obserwowana jest niechęć do korzystania z ciepła systemowego, nawet przy korzystnych warunkach 

lokalizacyjnych i możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. Jako źródło ciepła wybierana jest 

kotłownia gazowa czy zasilane energią elektryczną pompy ciepła. Nasuwa się więc pytanie, czy słuszne są takie 

decyzje i czym mogą być uzasadniane. Jako metodę badawczą wykorzystano ankiety, które przeprowadzono 

wśród osób, które już teraz mają lub w najbliższej przyszłości będą mieć wpływ na decyzje projektowe 

i inwestycyjne. Uzyskane wyniki potwierdziły duże zainteresowanie scentralizowanymi systemami zaopatrzenia 

w ciepło, docenienie ich zalet w zestawieniu z innymi sposobami wytwarzania energii końcowej. Ankietowani 

mieli na uwadze również wady, które mogą skłonić do korzystania z alternatywnego sposobu zaopatrzenia 

w ciepło.  
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