
UCHWAŁA NR XLVI/389/2018
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe Gminy Strzelce Opolskie z perspektywą na lata 2017-2031”

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2017r. 
poz. 220 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Aktualizację Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa 
Gazowe Gminy Strzelce Opolskie z perspektywą na lata 2017-2031” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Gabriela Puzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1948, poz. 791, poz. 1089, 
poz. 1387 z 2017r. oraz  z 2018r. poz. 1566, poz.9, poz. 138, poz. 317, poz. 685, poz. 650.
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BAT Best Available Technology – najlepsze dost pne techniki 

c.w.u ciep a woda u ytkowa 

co centralne ogrzewanie 

DN rednica nominalna, wyra ana w milimetrach w odniesieniu do ruroci gów 
dolina 
nocna 

wyst puj cy spadek zapotrzebowania na energi  elektryczn  w godzinach nocnych 

EMAS dobrowolnego udzia u organizacji w systemie ekozarz dzania i audytu 

EP 
roczne zapotrzebowanie na energi  pierwotn  odniesion  do jednostki powierzchni 
pomieszcze  o regulowanej temperaturze powietrza 

EPK Wykonawca niniejszego opracowania 

EU ETS europejski system handlu uprawnieniami do emisji 

GJ gigad ul, jednostka pochodna energii, pracy i ilo ci ciep a 

GPZ G ówny Punkt Zasilania 

GUS G ówny Urz d Statystyczny 

ha hektar, jednostka powierzchni 

ISE Inteligentna Sie  Energetyczna 

JST Jednostka Samorz du Terytorialnego 

kV kilo Volt, jednostka napi cia elektrycznego 

m2 metr kwadratowy, jednostka powierzchni 

m3 metr sze cienny, jednostka obj to ci 

MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Mtoe 
Milion ton oleju ekwiwalentnego, energetyczny równowa nik jednej metrycznej tony ropy 
naftowej o warto ci opa owej równej 10000 kcal/kg 

MVA Mega Volt Amper, jednostka miary okre laj ca moc pozorn  

MWe megawat mocy cieplnej, jednostka mocy okre laj ca moc elektryczn  

MWh megawatogodzina, jednostka pracy, energii oraz ciep a 

MWt megawat mocy cieplnej, jednostka mocy okre laj ca moc ciepln  

Nm3 normalny metr sze cienny, jednostka obj to ci gazu 

OSD Operator Systemu Dystrybucyjnego 

OSP Operator Systemu Przesy owego 

OZE Odnawialne ród o Energii 

PGN Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

TPA Third Party Access, zasada dost pu stron trzecich 

UE Unia Europejska 

URE Urz d Regulacji Energetyki 

WE rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
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O WIADCZENIE O KOMPLETNO CI 

 

Przedmiot umowy okre lony w § 6 ust. 1 pkt 1 zosta  wykonany zgodnie z umow , 

obowi zuj cymi przepisami,  normami i jest wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma s u y . 

 
Uwaga: 

 

Niniejsze opracowanie powinno by  zaktualizowane po okresie 3 lat o ile nie pojawi  si  

okoliczno ci wskazuj ce na zasadno  wcze niejszej aktualizacji, przede wszystkim takie jak: 

 zagro enie dla utrzymania lokalnego bezpiecze stwa energetycznego, 

 istotna zmiana stanu prawnego sektora energetycznego, 

 istotna zmiana gminnego programu rozwoju lokalnego, 

 istotna zmiana gminnego programu rozwoju gospodarczo – spo ecznego, 

 istotne zmiany w obszarze zapotrzebowania lub wytwarzania ciep a i energii 

elektrycznej, których nie mo na by o przewidzie  w fazie wykonywania opracowania. 
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1. CZ  01 – CZ  OGÓLNA 

1.1  Podstawa prawna opracowania 

Zakres opracowania wynika z: 

1) ustawy z dnia 10.04.1997r. „Prawo energetyczne” (Dz.U. 2017r. poz. 220 z pó n. zm.), 

2) ustawy z dnia 27.04.2001r. „Prawo ochrony rodowiska” (Dz.U. 2017r. poz. 519 z pó n.    

          zm.) 

3) umowy nr 408/2017 zawartej w dniu 28 sierpnia 2017r mi dzy Gmin  Strzelce Opolskie, 

a wykonawc  opracowania „Biurem Studiów, Projektów i Realizacji Energoprojekt – 

Katowice” S.A. 

 

Art. 19 ust. 3 „Prawa energetycznego” stanowi: 

Projekt za o e  powinien okre la : 

1) ocen  stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciep o, energi  

 elektryczn  i paliwa gazowe, 

2) przedsi wzi cia racjonalizuj ce u ytkowanie ciep a, energii elektrycznej i paliw 

 gazowych, 

3) mo liwo ci wykorzystania istniej cych nadwy ek i lokalnych zasobów paliw i energii 

z uwzgl dnieniem energii elektrycznej i ciep a wytwarzanych w odnawialnych ród ach 

 energii, energii elektrycznej i ciep a u ytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz 

 zagospodarowania ciep a odpadowego z instalacji przemys owych, 

3a) mo liwo ci stosowania rodków poprawy efektywno ci energetycznej w rozumieniu art. 6 

ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywno ci energetycznej, 

4) zakres wspó pracy z innymi gminami. 

  

Tematyka ta zosta a uj ta w poszczególnych cz ciach niniejszego opracowania.  

„Za o enia do planu” wymagaj  wspó pracy mi dzy Gmin , a przedsi biorstwami energetycznymi. 

 

Zakres tej wspó pracy okre la art. 19 ust. 4 „Prawa energetycznego”, który mówi: 

„Przedsi biorstwa energetyczne udost pniaj  nieodp atnie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi 

miasta) plany, o których mowa w art. 16 ust.1, w zakresie dotycz cym terenu tej gminy oraz 

propozycje niezb dne do opracowania projektu za o e ”. 
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Przywo any art. 16 ust.1 mówi o obowi zku wykonania przez przedsi biorstwa energetyczne 

zajmuj ce si  przesy aniem lub dystrybucj  paliw gazowych lub energii „Planów rozwoju” 

w zakresie zaspakajania obecnego i przysz ego zapotrzebowania na paliwa gazowe i energi , 

uwzgl dniaj cych plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego gminy albo kierunki 

rozwoju gminy, okre lone w studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. 

 

Projekty planów, o których mowa w art.16 ust.1 podlegaj  uzgodnieniu z Prezesem Urz du 

Regulacji Energetyki, z wy czeniem planów rozwoju przedsi biorstw energetycznych 

wykonuj cych dzia alno  gospodarcz  w zakresie przesy ania i dystrybucji: 

1) paliw gazowych, dla mniej ni  50 odbiorców, którym przedsi biorstwo to dostarcza 

 rocznie mniej ni  50 mln m3 tych paliw, 

2) energii elektrycznej, dla mniej ni  100 odbiorców, którym przedsi biorstwo to dostarcza 

 rocznie mniej ni  50 GWh tej energii, 

3) ciep a. 

 

Ustawa o samorz dzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 2232) nak ada na gminy obowi zek 

zabezpieczenia zbiorowych potrzeb ich mieszka ców.  

Art. 7 ust. 1, pkt. 3 wymienionej ustawy brzmi: „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty nale y 

do zada  w asnych gminy. W szczególno ci zadania w asne obejmuj  sprawy wodoci gów 

i zaopatrzenia w wod , kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania 

czysto ci i porz dku oraz urz dze  sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, zaopatrzenia w energi  elektryczn  i ciepln  oraz gaz”. Ustawa kompetencyjna 

z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okre laj cych kompetencje organów 

administracji publicznej – w zwi zku z reform  ustrojow  pa stwa (Dz. U. 1998. nr 106 poz. 668) 

wprowadzi a do Prawa Energetycznego zmiany, które umo liwi y gminom wywi zanie si  

z obowi zków na o onych na nie poprzez ustaw  o samorz dzie gminnym. 

Po wprowadzeniu zmian art. 18 ust. 1 Prawa Energetycznego otrzyma  brzmienie: 

Do zada  w asnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energi  elektryczn , ciep o i paliwa gazowe 

nale y:  

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciep o, energi  elektryczn  i paliwa gazowe 

na obszarze gminy,  

2) planowanie o wietlenia znajduj cych si  na terenie gminy: 
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a. miejsc publicznych, 

b. dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, 

c. dróg krajowych, innych ni  autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 159), 

przebiegaj cych w granicach terenu zabudowy, 

d. cz ci dróg krajowych, innych ni  autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 pa dziernika 1994 r. o autostradach p atnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (Dz.U. 2017 poz. 1057 t.j.), wymagaj cych odr bnego 

o wietlenia: 

 przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów, 

 stanowi cych dodatkowe jezdnie obs uguj ce ruch z terenów przyleg ych 

do pasa drogowego drogi krajowej. 

3) finansowanie o wietlenia znajduj cych si  na terenie gminy: 

a. ulic, 

b. placów, 

c. dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, 

d. dróg krajowych, innych ni  autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przebiegaj cych w granicach 

terenu zabudowy, 

e. cz ci dróg krajowych, innych ni  autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 pa dziernika 1994 r. o autostradach p atnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (Dz.U. 2017 poz. 1057 t.j.), wymagaj cych odr bnego 

o wietlenia:  

 przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów, 

 stanowi cych dodatkowe jezdnie obs uguj ce ruch z terenów przyleg ych 

do pasa drogowego drogi krajowej. 

4) planowanie i organizacja dzia a  maj cych na celu racjonalizacj  zu ycia energii 

i promocj  rozwi za  zmniejszaj cych zu ycie energii na obszarze gminy. 

 

Ponadto 6 listopada 2008r. wesz o w ycie kilka istotnych rozporz dze  Ministra Infrastruktury 

maj cych wp yw na stron  popytow  odbiorców ciep a: 
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 zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201 poz. 1238), wraz z pó niejszymi 

zmianami, 

 zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. Nr 201 poz. 1239), 

 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 

mieszkalnego lub cz ci budynku stanowi cej samodzieln  ca o  techniczno – u ytkow  

oraz sposobu sporz dzania i wzorów wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. 

Nr 201 poz. 1240). 

 

Rozporz dzenia te maj  na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciep o nowego budownictwa, 

zw aszcza po roku 2020, kiedy to wszystkie nowe budynki powinny by  budowane 

o charakterystyce energetycznej spe niaj cej zasad  „niemal zerowego zu ycia energii 

pierwotnej”, to znaczy, e ilo  energii powinna pochodzi  w bardzo wysokim stopniu z energii ze 

róde  odnawialnych, w tym energii ze róde  odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub w pobli u. 

 

Ponadto w roku 2010 znowelizowana zosta a dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki 

energetycznej budynków. Celem nowelizacji by o mi dzy innymi ustanowienie skuteczniejszej 

promocji, op acalnej ekonomicznie, poprawy jako ci energetycznej budynków. 

 

Z dniem 01.01.2014 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej (Dz.U. 2013 poz. 926 z dnia 5 lipca 2013 r.) zmieniaj ce rozporz dzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (obecnie 

obowi zuj ca wersja rozporz dzenia zgodna z Dz.U. 2017 poz. 2285. z dnia 08.12.2017) 

Rozporz dzenie to m.in.  

 okre la now  warto  wska nika EP (roczne zapotrzebowanie na energi  pierwotn  

odniesion  do jednostki powierzchni pomieszcze  o regulowanej temperaturze powietrza), 

który to ma by  systematycznie zmniejszany (120 kWh/m2/rok od dnia 01.01.2014 do 70 

kWh/m2/rok pocz wszy od dnia 01.01.2021), 

 zaostrza wymagania dla izolacyjno ci przegród budynku, 

 zaostrza wymagania dla zastosowania instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem 

ciep a. 
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Z dniem 10.10.2015 wesz a w ycie tzw. „Ustawa antysmogowa”, a oficjaln  jej nomenklatur  jest 

„Ustawa z dnia 10.09.2015 o zmianie ustawy – Prawo ochrony rodowiska” (Dz.U.2015 poz. 

1593). Ustawa ta nadaje sejmikowi województwa mo liwo  przyj cia w drodze uchwa y 

wprowadzenia ogranicze  lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których nast puje 

spalanie paliw.  

Ograniczenia i/lub zakazy wprowadzone przez zarz d województwa w drodze uchwa y musz  

precyzyjnie okre la  m.in. granice ich obowi zywania oraz rodzaje podmiotów lub instalacji, 

których obostrzenia te dotycz . Uchwa a ta mo e równie  okre la  m.in. okresy w ci gu roku, 

w których nale y stosowa  jej zapisy. Co istotne, uchwa a ta nie mo e odnosi  si  do instalacji, 

dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na 

wprowadzanie gazów lub py ów do powietrza, a celem wprowadzenia obostrze  na danym 

obszarze musi by  zapobieganie negatywnemu oddzia ywaniu na zdrowie ludzi lub na rodowisko. 

Radni sejmiku województwa opolskiego przyj li Uchwa  Nr XXXII/367/2017 z dnia 26 wrze nia 

2017 r.  (tzw. uchwa a antysmogowa województwa opolskiego). Wed ug niej od 01.11.2017 r 

zakazuje si  stosowania:  

 w gla brunatnego oraz paliw sta ych produkowanych z wykorzystaniem tego w gla,  

 mu ów i flotokoncentratów w glowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym ni  3 mm,  

 paliw sta ych produkowanych z wykorzystaniem mu ów lub flotokoncentratów w glowych,  

 paliw sta ych produkowanych z w gla kamiennego, w których zawarto  frakcji 

o uziarnieniu mniejszym ni  3 mm jest wi ksza ni  15%,  

 drewna i biomasy drzewnej, których wilgotno  w stanie roboczym przekracza 20%. 

 

1.2  Za o enia do planu – cz  definicyjna 

Zgodnie z informacjami zawartymi w poprzednim punkcie do zada  w asnych Gminy nale y 

mi dzy innymi: „:... planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciep o, energi  elektryczn  i paliwa 

gazowe na obszarze gminy”. 

Ustawa „Prawo energetyczne” precyzuje sposób realizacji tego zadania poprzez dwie 

p aszczyzny:  

 planowanie – opracowanie/aktualizacja „Projektu za o e  do planu zaopatrzenia w ciep o, 

energi  elektryczn  i paliwa gazowe”, 

 realizacj  – czyli opracowanie „Projektu planu zaopatrzenia w ciep o, energi  elektryczn  

i paliwa gazowe”. 

 

Id: 10BDAF6F-F2C2-416A-96FF-665B4E689289. Podpisany Strona 15



 

NR PROJEKTU W-1028 

ZMIANA   

PRACOWNIA PMO4 

STR./STRON 15/172 

 

 

Nale y w tym miejscu zwróci  szczególn  uwag  na ró nic  pomi dzy tymi dwoma dokumentami. 

„Za o enia do planu” s  opracowaniem, którego zakres, czas funkcjonowania oraz charakter 

przypominaj  struktur  opracowania planistycznego - to jest dokumentu, który wyznacza kierunki 

dzia ania i podaje alternatywne sposoby ich realizacji, czasem wskazuj c optymalne rozwi zanie 

techniczne, je eli dane zadanie przewidziane jest do realizacji w najbli szym czasie.  

Nale y pami ta , e Gmina nie jest w a cicielem systemów energetycznych i nie ma bezpo redniego 

wp ywu na wybór sposobu realizacji zadania od strony technicznej. Zadanie to spoczywa 

bezpo rednio na przedsi biorstwach energetycznych zgodnie z art. 16 ust.1 „Prawa 

energetycznego”, który stanowi:  

„Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si  przesy aniem lub dystrybucj  paliw gazowych 

lub energii sporz dzaj  dla obszaru swojego dzia ania, plan rozwoju w zakresie zaspokojenia 

obecnego i przysz ego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energi , na okres nie krótszy ni  

3 lata, uwzgl dniaj c: 

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – w przypadku planów sporz dzanych 

przez przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si  dystrybucj  paliw gazowych lub energii, 

2) ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju lub ustalenia planu 

zagospodarowania przestrzennego województw, albo w przypadku braku takiego planu, 

strategi  rozwoju województwa – w przypadku planów sporz dzanych przez 

przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si  przesy aniem paliw gazowych lub energii, 

3) polityk  energetyczn  pa stwa, 

4) dziesi cioletni plan rozwoju sieci o zasi gu wspólnotowym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 

rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/ 2010 z dnia 13 lipca 2009 r. 

w sprawie warunków dost pu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii 

elektrycznej i uchylaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1228/2003 lub w art. 8 ust. 3 rozporz dzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 

warunków dost pu do sieci przesy owych gazu ziemnego i uchylaj ce rozporz dzenie (WE) 

nr 1775/2005 – w przypadku przedsi biorstwa energetycznego zajmuj cego si  

przesy aniem paliw gazowych lub energii elektrycznej.” 

 i dalej w ust pie 12: 

 

„W celu racjonalizacji przedsi wzi  inwestycyjnych, przy sporz dzaniu projektu planu, o których 

mowa w ust. 1, przedsi biorstwa energetyczne s  obowi zane wspó pracowa  z podmiotami 

przy czonymi do sieci oraz z gminami, a w przypadku przedsi biorstw energetycznych zajmuj cych 
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si  przesy aniem paliw gazowych lub energii elektrycznej wspó pracowa  z samorz dem 

województwa, na którego obszarze przedsi biorstwo to zamierza realizowa  przedsi wzi cia 

inwestycyjne; wspó praca powinna polega  w szczególno ci na:  

1) przekazywaniu podmiotom przy czonym do sieci, na ich wniosek, informacji 

o planowanych przedsi wzi ciach w takim zakresie, w jakim przedsi wzi cia te b d  mia y 

wp yw na prac  urz dze  przy czonych do sieci albo na zmian  warunków przy czenia 

lub dostawy paliw gazowych lub energii, 

2) zapewnieniu spójno ci pomi dzy planami przedsi biorstw energetycznych i za o eniami, 

strategiami oraz planami, o których mowa w art. 19 i art. 20, a w przypadku przedsi biorstw 

energetycznych zajmuj cych si  przesy aniem paliw gazowych lub energii elektrycznej 

zapewnienie tej spójno ci dotyczy planów przedsi biorstw energetycznych i za o e , 

strategii i planów sporz dzanych przez samorz d województwa.” 

 

Bardzo istotny jest ust. 12 art. 16, który daje Gminie mo liwo  kontrolowania czy Przedsi biorstwa 

Energetyczne wprowadzaj  do swoich „Planów rozwoju” zadania okre lone w „Projekcie za o e ”. 

„Prawo energetyczne” wprowadza cis y podzia  obowi zków w zakresie systemów energetycznych: 

 gmina wykonuj c/aktualizuj c „Za o enia do planu” planuje rozwój systemów 

energetycznych w okre lonych okresach bilansowych, 

 przedsi biorstwa energetyczne opracowuj  sposób wykonania zadania w „Planie rozwoju” 

i realizuj  je w za o onym okresie. 

 

W zwi zku z powy szym dla sprawnego i harmonijnego rozwoju systemów energetycznych 

konieczna jest okresowa aktualizacja „Za o e  do planu...”.  

Zgodnie z ustaw  „Prawo energetyczne” aktualizacja za o e  przeprowadzana jest co 3 lata. 

Potwierdzeniem powy szego podej cia jest wymagany „Prawem energetycznym” zakres „Planu 

rozwoju”. Zgodnie z art.16 ust.7 „Plan rozwoju” powinien zawiera  nast puj ce elementy: 

1) przewidywany zakres dostarczania paliw gazowych lub energii, 

2) przedsi wzi cia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz planowanych 

nowych róde  paliw gazowych lub energii, w tym instalacji odnawialnego ród a energii, 

3) przedsi wzi cia w zakresie modernizacji, rozbudowy lub budowy po cze  z systemami 

gazowymi albo z systemami elektroenergetycznym innych pa stw – w przypadku planów 

sporz dzanych przez przedsi biorstwa energetyczne zajmuj ce si  przesy aniem lub 

dystrybucj  paliw gazowych lub energii elektrycznej, 
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4) przedsi wzi cia racjonalizuj ce zu ycie paliw i energii u odbiorców, w tym tak e 

przedsi wzi cia w zakresie pozyskiwania, transmisji oraz przetwarzania danych 

pomiarowych z licznika zdalnego odczytu, 

5) przewidywany sposób finansowania inwestycji, 

6) przewidywane przychody niezb dne do realizacji planów, 

7) przewidywany harmonogram realizacji inwestycji. 

 

Powy sze zapisy dowodz  jasno, e „Plany rozwoju” wykonywane przez przedsi biorstwa 

energetyczne stanowi  zbiór zada  inwestycyjno-modernizacyjnych przyj tych do realizacji 

w okre lonym czasie. S , wi c logicznym nast pstwem opracowanego przez Gmin  „Projektu 

za o e ”, który po uchwaleniu przez Rad  Gminy staje si  „Za o eniami do planu”. 

Nie nale y zatem traktowa  art. 19 ust. 4, który mówi, e „Przedsi biorstwa energetyczne 

udost pniaj  nieodp atnie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) plany, o których mowa 

w art. 16 ust. 1, w zakresie dotycz cym terenu tej gminy oraz propozycje niezb dne 

do opracowania projektu za o e ” jako konieczno ci zachowania przez Gmin  spójno ci 

z planami rozwojowymi poszczególnych przedsi biorstw energetycznych, a jedynie jako materia , 

na bazie którego Gmina aktualizuje „Za o enia do planu zaopatrzenia w ciep o, energi  

elektryczn  i paliwa gazowe”.  

Taki sposób rozumienia powy szych zapisów jest zgodny z zapisami „Prawa energetycznego”, które 

w art. 20 ust. 1 jednoznacznie wskazuj , kiedy zachodzi konieczno  wykonania „Projektu planu”: 

„W przypadku, gdy plany przedsi biorstw energetycznych nie zapewniaj  realizacji za o e , 

o których mowa w art. 19 ust. 8, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu 

zaopatrzenia w ciep o, energi  elektryczn  i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej cz ci. Projekt 

planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez Rad  tej gminy za o e  i winien by  

z nimi zgodny”. 

Zakres „Projektu planu”, zgodnie z art. 20 ust. 2 powinien obejmowa : 

1) propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia 

w ciep o, energi  elektryczn  i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym, 

1a)  propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych róde  energii i wysokosprawnej 

kogeneracji, 

1b)  propozycje stosowania rodków poprawy efektywno ci energetycznej w rozumieniu art. 6 

ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywno ci energetycznej, 

2) harmonogram realizacji zada , 
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3) przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsi wzi  oraz ród o ich finansowania, 

4) ocen  potencja u wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz 

efektywnych energetycznie systemów ciep owniczych lub ch odniczych na obszarze gminy. 

 

W zwi zku z obowi zkiem, jaki spoczywa na Gminie tj.: „...planowanie i organizacja zaopatrzenia 

w ciep o, energi  elektryczn  i paliwa gazowe na obszarze gminy”, (art.18 ust. 1 pkt. 1) „Prawa 

energetycznego” mo liwe jest przyst pienie do wykonywania „Projektu planu”, gdy: 

1) zagro one jest bezpiecze stwo energetyczne gminy, a przewidywane przez 

przedsi biorstwa energetyczne zamierzenia modernizacyjno-inwestycyjne nie wp yn  na 

jego zapewnienie, 

2) gmina chce realizowa  w asn  polityk  w zakresie rozwoju systemów energetycznych (np. 

gazyfikacja wybranego obszaru, b d  budowa nowych róde  ciep a i energii elektrycznej). 

 

Schemat blokowy sposobu funkcjonowania planowania energetycznego na terenie Gminy 

przedstawiono poni ej: 
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Rysunek 01. 1 Schemat blokowy sposobu funkcjonowania planowania energetycznego (na podstawie 
danych w asnych). 

 

Zgodnie z opisem przedstawionym w tej cz ci opracowania, pomimo ustawowego obowi zku 

zarz dzania przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta kwesti  bezpiecze stwa energetycznego 

na zarz dzanym przez siebie obszarze, jedynym narz dziem gminy w kszta towaniu polityki 

energetycznej na szczeblu lokalnym jest niniejsze opracowanie, co do którego powinny stosowa  

si  przedsi biorstwa energetyczne funkcjonuj ce na danym terenie.  
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Realnie natomiast wiadomy rozwój gminy w uj ciu energetycznym mo e nast powa  wy cznie 

w ramach wspó pracy z Przedsi biorstwami Energetycznymi. W punkcie 1.4 natomiast 

przeanalizowano wymogi postawione przed jednostkami samorz du terytorialnego w wietle 

regulacji Unii Europejskiej i narz dzia, pozwalaj ce na wype nienie tych zobowi za .  

 

1.3  G ówne cele „Za o e  do planu” 

„Za o enia do planu zaopatrzenia w ciep o, energi  elektryczn  i paliwa gazowe” to dokument, 

który na poziomie strategicznym okre la i precyzuje polityk  energetyczn  Gminy. Zawiera on 

pe n  charakterystyk  Gminy w zakresie róde  zasilania, sieci przesy owych i instalacji 

odbiorczych wraz z bilansem zu ycia energii i paliw. Jest to dokument, okre laj cy w za o onym 

okresie, potrzeby energetyczne Gminy oraz mo liwo ci i sposób ich pokrycia. 

G ówne cele „Za o e  do planu”: 

1) ocena stanu bezpiecze stwa energetycznego Gminy w zakresie stanu istniej cego jak 

równie  perspektywy bilansowej, 

2) ocena dostosowania planów rozwojowych przedsi biorstw energetycznych do strategii 

rozwoju spo eczno-gospodarczego Gminy, 

3) rozwój konkurencji na rynku energii, 

4) zaproponowanie optymalnego modelu pokrycia potrzeb energetycznych na terenie Gminy, 

5) zapewnienie odbiorcom energii pe nej dost pno ci us ug energetycznych oraz ich 

racjonalnej ceny, 

6) minimalizacja kosztów us ug energetycznych, 

7) zapewnienie zgodno ci rozwoju energetycznego Gminy z „Polityk  energetyczn  Polski”, 

8) ocena potencja u paliw odnawialnych ze wskazaniem mo liwo ci jej wykorzystania, 

9) poprawa stanu rodowiska naturalnego, 

10) zdefiniowanie przedsi biorstwom energetycznym przysz ego, lokalnego rynku energii, 

uwiarygodnienia popytu na energi , a co za tym idzie unikni cie nietrafionych inwestycji 

w zakresie wytwarzania, przesy u i dystrybucji energii. 

 

1.4  Jednostki Samorz du Terytorialnego w wietle regulacji Unii Europejskiej 

Podstawowym ród em istniej cych obowi zków Jednostek Samorz du Terytorialnego (JST), 

wynikaj cych z regulacji Unii Europejskiej (UE) jest tak zwany pakiet 3x20 (inaczej zwany równie  

pakietem klimatyczno-energetycznym), przedstawiony w styczniu 2007 roku, a w pó niejszym 

okresie wdro ony przez UE. 
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Pakiet 3x20 charakteryzuje si  trzema podstawowymi celami: 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 r. w porównaniu do 

bazowego 1990 r. i 30% zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w 2020 r. w UE 

w przypadku, gdyby uzyskano wiatowe porozumienie co do redukcji gazów 

cieplarnianych, 

 zwi kszenie udzia u energii ze róde  odnawialnych w zu yciu energii ko cowej do 20% 

w 2020 r., w tym 10% udzia u biopaliw w zu yciu paliw p dnych, 

 zwi kszenie efektywno ci wykorzystania energii o 20% do 2020 r. w porównaniu 

do prognozy zapotrzebowania na paliwa i energi . 

Ze wzgl du na istniej ce na wszelkich szczeblach ró nice pomi dzy krajami cz onkowskimi UE, 

ka de pa stwo ma za zadanie zrealizowa  powy sze cele w ró nym stopniu. Polska zobowi zana 

zosta a do zwi kszeniu udzia u OZE w strukturze energii pierwotnej do 15% w stosunku do roku 2005, 

jako roku bazowego oraz wprowadzenie limitu emisji gazów cieplarnianych na poziomie 114% emisji 

równie  w stosunku do 2005 roku, jako roku bazowego (w sektorach nie obj tych EU ETS – 

europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji). 

Pomimo, e podpisany przez pa stwa cz onkowskie pakiet 3x20 nie narzuci  na JST jakichkolwiek 

obowi zków, by  on najistotniejszym powodem, dla którego Polska przygotowa a dokument 

pt. „Polityka energetyczna Polski do roku 2030”, który to, uzupe niany w pó niejszym czasie o nowe 

regulacje prawne (np. Ustawa o efektywno ci energetycznej) wymusi  podj cie przez JST dzia a  

zmierzaj cych do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego. 

Szczegó owy opis Polityki Energetycznej Polski do roku 2030, ujmuj cej uwarunkowania wynikaj ce 

z wej cia w ycie pakietu 3x20 przedstawione zosta y w cz ci 02 niniejszego opracowania. 

Nie wszystkie powy ej wymienione zadania le  w sposób bezpo redni w gestii samorz dów. 

Niektóre z wy ej wymienionych pozycji to dzia ania na szczeblu lokalnym, ale przeznaczone 

do realizacji, na podstawie oddzielnych przepisów prawnych, przez np. Przedsi biorstwa 

Energetyczne. Co istotne, w powy szym dokumencie zawarto zobowi zanie sektora publicznego do 

pe nienia wzorcowej roli w oszcz dnym gospodarowaniu energi . 

W zakresie efektywno ci energetycznej Unia Europejska wyda a Dyrektyw  UE 2006/32/WE z dnia 

5 kwietnia 2006 r., która to cz ciowo zosta a uj ta w opracowanym w 2007 roku Krajowym Planie 

Dzia a  dotycz cym efektywno ci energetycznej. Jego uzupe nieniem jest Ustawa o efektywno ci 

energetycznej.  
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Ustanowiony w roku 2007 Krajowy Plan Dzia a  zosta  wyparty pó niej przez Drugi Krajowy Plan 

Dzia a  dotycz cy efektywno ci energetycznej dla Polski, z dnia 2 kwietnia 2012, poprzedzony 

równie  dyrektyw  2010/31/WE, a nast pnie Trzeci Krajowy Plan Dzia a  dotycz cy efektywno ci 

energetycznej dla Polski z dnia 20.10.2014. 

 

Zgodnie z art. 6 Ustawy o efektywno ci energetycznej, jednostka sektora publicznego, realizuj c 

swoje zadania, stosuje co najmniej jeden ze rodków poprawy efektywno ci energetycznej 

wymienionych poni ej: 

1) realizacja i finansowanie przedsi wzi cia s u cego poprawie efektywno ci energetycznej, 

2) nabycie urz dzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzuj cych si  niskim zu yciem energii 

oraz niskimi kosztami eksploatacji, 

3) wymiana eksploatowanego urz dzenia, instalacji lub pojazdu na urz dzenie, instalacj  lub 

pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja, 

4) realizacja przedsi wzi cia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2017 poz. 130), 

5) wdra anie systemu zarz dzania rodowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 

rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 

2009 r. w sprawie dobrowolnego udzia u organizacji w systemie ekozarz dzania i audytu 

we Wspólnocie (EMAS), uchylaj cego rozporz dzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje 

Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z pó n. zm.), 

potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy 

z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarz dzania i audytu (EMAS) (Dz. U. 2011 

Nr 178, poz. 1060). 

Na mocy tego artyku u jednostka sektora publicznego zosta a zobligowana do 

informowania o stosowanych rodkach poprawy efektywno ci energetycznej na swojej 

stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyj ty w danej miejscowo ci. 

 

 

W Trzecim Krajowym Planie Dzia a  (…) czytamy natomiast, i  wyznaczono krajowe cele do 

osi gni cia w zakresie zmniejszenia o 13,6 Mtoe (miliona ton oleju ekwiwalentnego) energii 

pierwotnej do roku 2020.  
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Okre lone w dokumencie rodki poprawy efektywno ci to:  

1. rodki horyzontalne: 

1) System zobowi zuj cy do efektywno ci energetycznej (bia e certyfikaty), 

2) Program Priorytetowy: Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE), 

3) Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2014-2020 (Priorytet Inwestycyjny 4.iv.) – 

Rozwój i wdra anie inteligentnych systemów dystrybucji na rednich i niskich poziomach 

Napi cia, 

4) Kampanie informacyjno-edukacyjne. 

 

2. rodki w zakresie efektywno ci energetycznej budynków i w instytucjach publicznych: 

1) Fundusz Termomodernizacji i Remontów, 

2) System Zielonych Inwestycji. Cz  1 - Zarz dzanie energi  w budynkach u yteczno ci 

Publicznej, 

3) Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2014-2020 (Priorytet Inwestycyjny 4.iii.) - 

Wspieranie efektywno ci energetycznej, inteligentnego zarz dzania energi  

i wykorzystania odnawialnych róde  energii w infrastrukturze publicznej, w tym 

w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym, 

4) Poprawa efektywno ci energetycznej, Cz  3 – Dop aty do kredytów na budow  domów 

energooszcz dnych, 

5) Program Operacyjny PL04 –„Oszcz dzanie energii i promowanie odnawialnych róde  

energii” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG w latach 2009-2014 (obszar nr 5 – 

efektywno  energetyczna i obszar nr 6 – energia odnawialna), 

6) System Zielonych Inwestycji. Cz  5 - Zarz dzanie energi  w budynkach wybranych 

podmiotów sektora finansów publicznych, 

7) Poprawa efektywno ci energetycznej. Cz  2 - LEMUR - Energooszcz dne Budynki 

U yteczno ci Publicznej, 

8) Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko (POI ) 2007-2013 (Dzia anie 9.3) -

Termomodernizacja obiektów u yteczno ci publicznej, 

9) Efektywne wykorzystanie energii. Cz  6 – SOWA - Energooszcz dne o wietlenie 

uliczne, 

10) Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020. 
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3. rodki efektywno ci energetycznej w przemy le i M P: 

1) Wsparcie przedsi biorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszcz dnej gospodarki. 

Cz  1 - Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsi biorstwa, 

2) Wsparcie przedsi biorców w zakresie niskoemisyjnej gospodarki i zasobooszcz dnej 

gospodarki. Cz  2 - Zwi kszenie efektywno ci energetycznej, 

3) Program dost pu do instrumentów finansowych dla M P (PolSEFF), 

4) Poprawa efektywno ci energetycznej, Cz  4 – Inwestycje energooszcz dne w ma ych 

i rednich przedsi biorstwach, 

5) Program POI  2007-2013 (Dzia anie 9.1) - Wysokosprawne wytwarzanie energii, 

6) Program POI  2007-2013 (Dzia anie 9.2) - Efektywna dystrybucja energii, 

7) Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2014-2020 (Priorytet Inwestycyjny 4.ii.) – 

Promowanie efektywno ci energetycznej i korzystania z odnawialnych róde  energii 

w przedsi biorstwach, 

8) Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020. 

 

4. rodki efektywno ci energetycznej w transporcie: 

1) Program POI  2007-2013 (Dzia anie 7.3) – Transport miejski w obszarach 

metropolitalnych Dzia anie 8.3) – Rozwój inteligentnych systemów transportowych, 

2) System Zielonych Inwestycji. Cz  7 - GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski, 

3) Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2014-2020, 

4) Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020. 

 

5. Efektywno  wytwarzania i dostaw energii (art. 14 dyrektywy): 

1) Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2014-2020 (Priorytet Inwestycyjny 4.v.) - 

Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 

w szczególno ci dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównowa onej multimodalnej 

mobilno ci miejskiej i dzia a  adaptacyjnych maj cych oddzia ywanie agodz ce na zmiany 

klimatu, 

2) Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2014-2020 (Priorytet Inwestycyjny 4.vii.) 

- Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciep a i energii elektrycznej 

w oparciu o zapotrzebowanie na ciep o u ytkowe. 

 

Szczegó owe opisy wszystkich powy szych programów znajduj  si  w omawianym dokumencie. 
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Wspomnie  nale y równie  o najnowszej Dyrektywie 2012/27/UE z dnia 25 pa dziernika 2012 r. 

w sprawie efektywno ci energetycznej, która to okre la cele w osi gni ciu oszcz dno ci energii 

pierwotnej na poziomie 20% do roku 2020.  

 

Najistotniejszymi wymogami tej dyrektywy s  zobowi zania krajów cz onkowskich do: 

 corocznej renowacji 3% ca kowitej powierzchni u ytkowej budynków b d cych w asno ci  

instytucji rz dowych (pocz wszy od dnia 01.01 2014), 

 rekomendacji instytucjom publicznym przyj cia „Planu na rzecz efektywno ci 

energetycznej”, 

 osi gni cie przez wszystkich dystrybutorów energii lub wszystkie przedsi biorstwa 

prowadz ce detaliczn  sprzeda  energii, które prowadz  dzia alno  na terytorium danego 

pa stwa cz onkowskiego, rocznych oszcz dno ci energii równych 1,5 % ich wielko ci 

sprzeda y energii w poprzednim roku w tym pa stwie cz onkowskim z pomini ciem energii 

wykorzystanej w transporcie. Wspomnian  wielko  oszcz dno ci energii strony 

zobowi zane osi gaj  w ród odbiorców ko cowych, 

 obowi zkowe audyty energetyczne du ych przedsi biorstw, 

 zach canie ma ych i rednich przedsi biorstw a tak e gospodarstw domowych 

do sporz dzania audytów energetycznych. 

 

1.5  Dane wej ciowe zwi zane z wykonywaniem aktualizacji „Za o e ...” 

Poni ej wyszczególniono podmioty, których materia y stanowi y najistotniejsze dane wej ciowe do 

aktualizacji „Za o e ...”: 

 Urz d Miejski w Strzelcach Opolskich, 

 ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY S.A. (ECO S.A.), 

 Operator Gazoci gów Przesy owych GAZ-SYSTEM S.A. (Oddzia  w wierklanach), 

 Polska Spó ka Gazownicza sp. z o.o. (Oddzia  Zak ad Gazowniczy w Opolu), 

 PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Zabrze, 

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Oddzia  w Katowicach, 

 Tauron Dystrybucja S.A. Oddzia  w Opolu, 

 obiekty u yteczno ci publicznej, 

 Spó dzielnie Mieszkaniowe, 

 przedsi biorstwa produkcyjne: 

Pearl Stream,   
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Przedsi biorstwo Przemys u Obuwniczego, 

Kronospan OSB Sp. z o.o., 

Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o., 

Dewnoplast, 

Adamietz Sp. z o.o., 

Brukbeton, 

KAPICA – okna i drzwi. 

 Gminy s siaduj ce. 
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2. CZ  02 – POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO ROKU 2030 

2.1  Podstawa opracowania Cz ci 02  

Podstaw  opracowane tego rozdzia u jest dokument „Polityka energetyczna Polski do 2030 r”. 

 

2.2  Za o enia polityki energetycznej Polski  

2.2.1 G ówne cele oraz zasady polityki energetycznej 

W okresie akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej polityka energetyczna kraju realizowana by a 

na podstawie rz dowych dokumentów programowych: 

 Za o enia polityki energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej na lata 1990 – 2010 z sierpnia 

1990 roku, 

 Za o enia polityki energetycznej Polski do 2010 roku, przyj te przez Rad  Ministrów 

w dniu 17 pa dziernika 1995r., 

 Za o enia polityki energetycznej Polski do 2020 roku, przyj te przez Rad  Ministrów 

w dniu 22 lutego 2000r., 

 Ocena realizacji i korekta Za o e  polityki energetycznej Polski do 2020 roku wraz 

z za cznikami, przyj ta przez Rad  Ministrów w dniu 2 kwietnia 2002r. 

W zwi zku ze zmianami w gospodarce, zwi zanymi z wst pieniem Polski do Unii Europejskiej, 

przyj ty zosta  w dniu 4 stycznia 2005 r. przez Rad  Ministrów dokument: Polityka energetyczna 

Polski do 2025 r.  

Obok polityki energetycznej w okresie lat 2006 – 2007 zosta y opracowane programy okre laj ce 

kierunki dzia a  w poszczególnych podsektorach energetycznych: 

 Program dla elektroenergetyki z dn. 28 marca 2006 r.,  

 Polityka dla przemys u naftowego w Polsce z dn. 6 lutego 2007 r.,  

 Polityka dla przemys u gazu ziemnego z dn. 20 marca 2007 r.,  

 Strategia dzia alno ci górnictwa w gla kamiennego w Polsce w latach 2007 – 2015 z dn. 

31 lipca 2007 r.  

Dokumenty te za priorytet uzna y zwi kszenie bezpiecze stwa energetycznego 

w poszczególnych sektorach. W Polityce energetycznej Polski do 2025 roku po raz pierwszy 

okre lono doktryn  polityki w ramach, której podkre lono powi zania, jakie musi wykazywa  

polityka energetyczna z innymi dokumentami strategicznymi dotycz cymi rozwoju kraju.  
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Okre lono na nowo definicje podstawowych poj  dotycz cych bezpiecze stwa 

energetycznego, sformu owano najistotniejsze zasady polityki energetycznej oraz zarz dzania 

bezpiecze stwem energetycznym. 

Prace nad polityk  energetyczn  Polski do roku 2030 rozpocz y si  w po owie roku 2007. 

10 listopada 2009 projekt ten zosta  zatwierdzony przez Rad  Ministrów. 

Polska, ze wzgl du na cz onkostwo w Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy w tworzeniu 

wspólnotowej polityki energetycznej, a tak e dokonuje implementacji jej g ównych celów 

w specyficznych warunkach krajowych, bior c pod uwag  ochron  interesów odbiorców, 

posiadane zasoby energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne wytwarzania i przesy u 

energii. 

W zwi zku z powy szymi za o eniami, podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej 

s : 

 poprawa efektywno ci energetycznej, 

 wzrost bezpiecze stwa dostaw paliw i energii, 

 dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 

energetyki j drowej, 

 rozwój wykorzystania odnawialnych róde  energii, w tym biopaliw, 

 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 

 ograniczenie oddzia ywania energetyki na rodowisko. 

 

Przyj te kierunki polityki energetycznej s  w znacznym stopniu wspó zale ne. Poprawa 

efektywno ci energetycznej ogranicza wzrost zapotrzebowania na paliwa i energi , 

przyczyniaj c si  do zwi kszenia bezpiecze stwa energetycznego, na skutek zmniejszenia 

uzale nienia od importu, a tak e dzia a na rzecz ograniczenia wp ywu energetyki na rodowisko 

poprzez redukcj  emisji. Podobne efekty przynosi rozwój wykorzystania odnawialnych róde  

energii, w tym zastosowanie biopaliw, wykorzystanie czystych technologii w glowych oraz 

wprowadzenie energetyki j drowej. 

Do g ównych narz dzi realizacji polityki energetycznej nale y zaliczy : 

 Regulacje prawne okre laj ce zasady dzia ania sektora paliwowo-energetycznego oraz 

ustanawiaj ce standardy techniczne, 

 Efektywne wykorzystanie przez Skarb Pa stwa, w ramach posiadanych kompetencji, 

nadzoru w a cicielskiego do realizacji celów polityki energetycznej, 
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 Bie ce dzia ania regulacyjne Prezesa Urz du Regulacji Energetyki, polegaj ce na 

weryfikacji i zatwierdzaniu wysoko ci taryf oraz zastosowanie analizy typu benchmarking 

w zakresie energetycznych rynków regulowanych, 

 Systemowe mechanizmy wsparcia realizacji dzia a  zmierzaj cych do osi gni cia 

podstawowych celów polityki energetycznej, które w chwili obecnej nie s  komercyjnie 

op acalne (np. rynek „certyfikatów”, ulgi i zwolnienia podatkowe), 

 Bie ce monitorowanie sytuacji na rynkach paliw i energii przez Prezesa Urz du Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów i Prezesa Urz du Regulacji Energetyki oraz podejmowanie 

dzia a  interwencyjnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami, 

 Dzia ania na forum Unii Europejskiej, w szczególno ci prowadz ce do tworzenia polityki 

energetycznej UE oraz wspólnotowych wymogów w zakresie ochrony rodowiska, tak 

aby uwzgl dnia y one uwarunkowania polskiej energetyki i prowadzi y do wzrostu 

bezpiecze stwa energetycznego Polski, 

 Aktywne cz onkostwo Polski w organizacjach mi dzynarodowych, takich jak 

Mi dzynarodowa Agencja Energetyczna, 

 Ustawowe dzia ania jednostek samorz du terytorialnego, uwzgl dniaj ce priorytety 

polityki energetycznej pa stwa, w tym poprzez zastosowanie partnerstwa publiczno – 

prywatnego (PPP), 

 Zhierarchizowane planowanie przestrzenne, zapewniaj ce realizacj  priorytetów polityki 

energetycznej, planów zaopatrzenia w energi  elektryczn , ciep o i paliwa gazowe gmin 

oraz planów rozwoju przedsi biorstw energetycznych,  

 Dzia ania informacyjne, prowadzone poprzez organy rz dowe i wspó pracuj ce instytucje 

badawczo-rozwojowe,  

 Wsparcie ze rodków publicznych, w tym funduszy europejskich, realizacji istotnych dla 

kraju projektów w zakresie energetyki (np. projekty inwestycyjne, prace badawczo-

rozwojowe). 

  

2.2.2 D ugoterminowe kierunki dzia a  

Kierunki dzia a  okre lonych w „Polityce energetycznej Polski do 2030”. 

1) Cele polityki energetycznej w zakresie efektywno ci energetycznej: 

 d enie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju 

gospodarki nast puj cego bez wzrostu zapotrzebowanie na energi  pierwotn , 

 konsekwentne zmniejszanie energoch onno ci polskiej gospodarki do poziomu UE-15. 
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2) Zastosowanie oraz ocena wp ywu na zapotrzebowanie na energi  istniej cych rezerw 

efektywno ci: 

 rozszerzenie stosowania audytów energetycznych, 

 wprowadzenie systemów zarz dzania energi  w przemy le, 

 wprowadzenie zrównowa onego zarz dzania ruchem i infrastruktur  w transporcie, 

 wprowadzenie standardów efektywno ci energetycznej dla budynków i urz dze  

powszechnego u ytku, 

 intensyfikacja wymiany o wietlenia na energooszcz dne, 

 wprowadzenie systemu bia ych certyfikatów. 

3) Bezpiecze stwo dostaw paliw i energii:  

 dywersyfikacja zarówno no ników energii pierwotnej, jak i kierunków dostaw tych 

no ników, a tak e rozwój wszystkich dost pnych technologii wytwarzania energii 

o racjonalnych kosztach, zw aszcza energetyki j drowej, jako istotna technologia 

z zerow  emisj  gazów cieplarnianych i ma  wra liwo ci  na wzrost cen paliwa 

j drowego, 

 krajowe zasoby w gla kamiennego i brunatnego wa nymi stabilizatorami bezpiecze stwa 

energetycznego kraju. Za o enie odbudowy wycofywanych z eksploatacji w glowych 

róde  energii na tym samym paliwie w okresie do 2017 r. oraz budowa cz ci 

elektrociep owni systemowych na w giel kamienny. Brak ogranicze  na wzrost udzia u 

gazu w elektroenergetyce, zarówno w jednostkach gazowych do wytwarzania energii 

elektrycznej w kogeneracji z ciep em oraz w ród ach szczytowych i rezerwie dla 

elektrowni wiatrowych. 

4) Wzrost udzia u energii odnawialnej (zgodnie z przewidywanym wymaganiami UE) 

w strukturze energii finalnej do 15% w roku 2020 oraz osi gni cie w tym roku 10% udzia u 

biopaliw w rynku paliw transportowych.  

5) Ochrona lasów przed nadmiernym pozyskiwaniem biomasy oraz zrównowa one 

wykorzystanie obszarów rolniczych do wytwarzania energii odnawialnej, w tym biopaliw, tak, 

aby nie doprowadzi  do konkurencji pomi dzy energetyk  odnawialn  i rolnictwem. 
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2.2.3 Prognoza zapotrzebowania na energi   

Nieod cznym elementem polityki energetycznej jest prognozowanie zapotrzebowania na energi . 

Prognoz  zapotrzebowania na no niki energii finalnej sporz dzono przy za o eniu kontynuacji 

reformy rynkowej w gospodarce narodowej i w sektorze energetycznym z uwzgl dnieniem 

dodatkowych dzia a  efektywno ciowych przewidzianych w Dyrektywie 2006/32/WE i w Zielonej 

Ksi dze w sprawie Racjonalizacji Zu ycia Energii.  

 

Wykonuj c prognoz  wzi to pod uwag  projekt ustawy o efektywno ci energetycznej. 

Zmiany zapotrzebowania na energi  w perspektywie d ugoterminowej zale  przede wszystkim 

od tempa rozwoju gospodarczego oraz od efektywno ci wykorzystania energii oraz jej no ników. 

 

Wnioski dotycz ce prognoz na kolejne lata przedstawiaj  si  nast puj co: 

1) Prognozowany wzrost zu ycia energii finalnej w horyzoncie prognozy wynosi ok. 29%, przy 

czym najwi kszy wzrost 90% przewidywany jest w sektorze us ug. W sektorze przemys u ten 

wzrost wyniesie ok. 15%.  

a. Udzia  energii odnawialnej w ca kowitym zu yciu energii pierwotnej wzro nie 

z poziomu ok. 5% w 2006 r. do 12% w 2020 r. i 12,4% w 2030 r.  

b. W zwi zku z przewidywanym rozwojem energetyki j drowej, w 2020 r. w strukturze 

energii pierwotnej pojawi si  energia j drowa, której udzia  w ca o ci energii 

pierwotnej osi gnie w roku 2030 oko o 6,5%. 

 

2) Prognozowany wzrost zapotrzebowania na energi  pierwotn  w okresie do 2030 r. wynosi ok. 

21%, przy czym wzrost ten nast pi g ównie po 2020 r. ze wzgl du na wy sze bezwzgl dnie 

przewidywane wzrosty PKB oraz wej cie elektrowni j drowych o ni szej sprawno ci 

wytwarzania energii elektrycznej ni  w ród ach w glowych. 

 

3) Umiarkowany wzrost finalnego zapotrzebowania na energi  elektryczn  z poziomu 

ok. 111 TWh w 2006 r. do ok. 172 TWh w 2030 r., tzn. o ok. 55%, co jest spowodowane 

przewidywanym wykorzystaniem istniej cych jeszcze rezerw transformacji rynkowej i dzia a  

efektywno ciowych w gospodarce. Zapotrzebowanie na moc szczytow  wzro nie z poziomu 

23,5 GW w 2006 r. do ok. 34,5 GW w 2030 r. Zapotrzebowanie na energi  elektryczn  brutto 

wzro nie z poziomu ok. 151 TWh w 2006 r. do ok. 217 TWh w 2030 r.  
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a.  Osi gni cie celów unijnych w zakresie energii odnawialnej wymaga  b dzie 

produkcji energii elektrycznej brutto z OZE w 2020 r. na poziomie ok. 31 TWh -

18,4% produkcji ca kowitej, natomiast w 2030 r. wymagany poziom wynosi by 39,5 

TWh, co oznacza ok. 18,2% produkcji ca kowitej.  

b.  Najwi kszy udzia  b dzie stanowi  energia z elektrowni wiatrowych w 2030 r. –ok. 

18 TWh, a wi c ok. 8,2% przewidywanej produkcji ca kowitej brutto.  

c.  Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji b dzie wzrasta  

z 24,4 TWh w 2006 r. do 47,9 TWh w 2030 r., a wi c jej udzia  w krajowym 

zapotrzebowaniu na energi  elektryczn  brutto wzro nie z 16,2% w 2006 r. do 22% 

w 2030 r. 

4) Przewiduje si  znaczne obni enie zu ycia energii pierwotnej na jednostk  PKB z poziomu ok. 

89,4 toe/mln z  w 2006 r. do ok. 33,0 toe/mln z  w 2030 r.  

 

2.3 Wp yw polityki energetycznej pa stwa na kszta towanie si  systemów  

zaopatrzenia w ciep o, energi  elektryczn  i paliwa gazowe na szczeblu 

Gminy  

Planowanie gospodarki energetycznej w Gminie wynika z Prawa energetycznego, które 

przewiduje dwa rodzaje dokumentów planistycznych:  

1) Projekt za o e  do planu zaopatrzenia w ciep o, energi  elektryczn  i paliwa gazowe,  

2) Plan zaopatrzenia w ciep o, energi  elektryczn  i paliwa gazowe (opracowywany tylko 

w przypadku, je li plany rozwoju przedsi biorstw energetycznych nie zapewniaj  realizacji 

za o e ).  

 

Oba te dokumenty powinny by  zgodne z za o eniami polityki energetycznej Pa stwa, 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub ustaleniami zawartymi w studium 

uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, a tym samym spe nia  

wymogi ochrony rodowiska.  

Projekt "Za o e  do planu zaopatrzenia" mo e by  sporz dzony zarówno dla obszaru ca ej Gminy, 

jak i jej cz ci. Obowi zuj ce przepisy okre laj  okres, na jaki za o enia powinny by  

sporz dzone. Minimalny okres analiz obejmowa  ma 15 lat. 

Logicznym wydaje si  ich zharmonizowanie z okresem obowi zywania planów rozwoju 

przedsi biorstw energetycznych zaopatruj cych Gmin  w ciep o, energi  elektryczn  i paliwa 

gazowe, dla których minimalnym okresem s  trzy lata.  
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Najwa niejszymi elementami polityki energetycznej realizowanymi na szczeblu regionalnym 

i lokalnym jest: 

 d enie do oszcz dno ci paliw i energii w sektorze publicznym poprzez realizacj  dzia a  

okre lonych w Krajowym Planie Dzia a  na rzecz efektywno ci energetycznej, 

 maksymalizacja wykorzystania istniej cego lokalnie potencja u energetyki odnawialnej, 

zarówno do produkcji energii elektrycznej, ciep a, ch odu, produkcji skojarzonej, jak 

równie  do wytwarzania biopaliw ciek ych i biogazu, 

 zwi kszenie wykorzystania technologii wysokosprawnego wytwarzania ciep a i energii 

elektrycznej w uk adach skojarzonych, jako korzystnej alternatywy dla zasilania 

systemów ciep owniczych i du ych obiektów w energi , 

 rozwój scentralizowanych lokalnie systemów ciep owniczych, który umo liwia osi gni cie 

poprawy efektywno ci i parametrów ekologicznych procesu zaopatrzenia w ciep o oraz 

podniesienia lokalnego poziomu bezpiecze stwa energetycznego, 

 modernizacja i dostosowanie do aktualnych potrzeb odbiorców sieci dystrybucji energii 

elektrycznej, ze szczególnym uwzgl dnieniem modernizacji sieci wiejskich i sieci 

zasilaj cych tereny charakteryzuj ce si  niskim poborem energii, 

 rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego na terenach s abo zgazyfikowanych, 

w szczególno ci terenach pó nocno-wschodniej Polski, 

 wspieranie realizacji w obszarze gmin inwestycji infrastrukturalnych o strategicznym 

znaczeniu dla bezpiecze stwa energetycznego i rozwoju kraju, w tym przede wszystkim 

budowy sieci przesy owych (elektroenergetycznych, gazowniczych, ropy naftowej i paliw 

p ynnych), infrastruktury magazynowej, kopalni surowców energetycznych oraz du ych 

elektrowni systemowych. 

 

Powy ej wymienione zadania (za wyj tkiem pierwszego z nich) nie le  w sposób bezpo redni 

w gestii samorz dów.  

Niektóre z wy ej wymienionych pozycji to dzia ania na szczeblu lokalnym, ale przeznaczone 

do realizacji, na podstawie oddzielnych przepisów prawnych, przez np. Przedsi biorstwa 

Energetyczne. Co istotne w dokumencie zawarto zobowi zanie sektora publicznego do pe nienia 

wzorcowej roli w oszcz dnym gospodarowaniu energi . 
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2.4  Polityka energetyczna pa stwa odno nie róde  energii odnawialnej  

Rozwój energetyki odnawialnej ma istotne znaczenie dla realizacji podstawowych celów polityki 

energetycznej. Zwi kszenie wykorzystania tych róde  niesie za sob  wi kszy stopie  

uniezale nienia si  od dostaw energii z importu. Promowanie wykorzystania OZE pozwala 

na zwi kszenie stopnia dywersyfikacji róde  dostaw oraz stworzenie warunków do rozwoju 

energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dost pnych surowcach.  

Energetyka odnawialna to zwykle niewielkie jednostki wytwórcze zlokalizowane blisko odbiorcy, 

co pozwala na podniesienie lokalnego bezpiecze stwa energetycznego oraz zmniejszenie strat 

przesy owych. Wytwarzanie energii ze róde  odnawialnych cechuje si  niewielk  lub zerow  emisj  

zanieczyszcze , co zapewnia pozytywne efekty ekologiczne. Rozwój energetyki odnawialnej 

przyczynia si  równie  do rozwoju s abiej rozwini tych regionów, bogatych w zasoby energii 

odnawialnej. 

Wspierane b dzie zrównowa one wykorzystanie poszczególnych rodzajów energii ze róde  

odnawialnych. W zakresie wykorzystania biomasy szczególnie preferowane b d  rozwi zania 

najbardziej efektywne energetycznie, m.in. z zastosowaniem ró nych technik jej zgazowania 

i przetwarzania na paliwa ciek e, w szczególno ci biopaliwa II generacji. Niezwykle istotne b dzie 

wykorzystanie biogazu pochodz cego z wysypisk mieci, oczyszczalni cieków i innych odpadów. 

Docelowo zak ada si  wykorzystanie biomasy przez generacj  rozproszon . W zakresie energetyki 

wiatrowej, przewiduje si  jej rozwój zarówno na l dzie jak i na morzu.  

Istotny równie  b dzie wzrost wykorzystania energetyki wodnej, zarówno w ma ej skali jak 

i wi kszych instalacji, które nie oddzia ywaj  w znacz cy sposób na rodowisko. Wzrost 

wykorzystania energii geotermalnej planowany jest poprzez u ycie pomp ciep a i bezpo rednie 

wykorzystanie wód termalnych. W znacznie wi kszym ni  dotychczas stopniu zak ada si  

wykorzystanie energii promieniowania s onecznego za po rednictwem kolektorów s onecznych 

oraz innowacyjnych technologii fotowoltaicznych. 

Wobec oczekiwanego dynamicznego rozwoju OZE istotnym staje si  stosowanie rozwi za , 

w szczególno ci przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii, które zapewni  stabilno  pracy 

systemu elektroenergetycznego. 

 

Najwa niejszymi krajowymi aktami prawnymi w zakresie rozwoju OZE s : 

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017 poz. 220), 
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2) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. O odnawialnych ród ach energii (aktualna wersja ustawy 

z dnia 20.07.2017, Dz.U. 2017 poz. 1593) wraz z ustaw  z dnia 29 grudnia 2015 r. 

o zmianie ustawy o odnawialnych ród ach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne 

(Dz.U. 2015 poz. 2365), 

3) Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniaj ce 

rozporz dzenie w sprawie szczegó owego zakresu obowi zków uzyskania 

i przedstawienia do umorzenia wiadectw pochodzenia, uiszczenia op aty zast pczej, 

zakupu energii elektrycznej i ciep a wytworzonych w odnawialnych ród ach energii oraz 

obowi zku potwierdzania danych dotycz cych ilo ci energii elektrycznej wytworzonej 

w odnawialnym ródle energii (Dz.U. 2014 poz.1912), 

4) Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegó owego 

zakresu obowi zku potwierdzania danych dotycz cych wytwarzanego biogazu rolniczego 

wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej (Dz.U. 2011 poz. 1117). 

Prawo energetyczne reguluje ca y sektor energetyczny, jednak zawiera tak e specjalne przepisy 

maj ce zastosowanie do OZE, obejmuj ce: 

 szczególne zasady zwi zane z przy czaniem do sieci oraz przesy em energii 

elektrycznej wytworzonej przez przedsi biorstwa energetyczne wykorzystuj ce OZE;  

 zasady sprzeda y energii elektrycznej wytworzonej przez przedsi biorstwa energetyczne 

wykorzystuj ce OZE;  

 wydawanie i obrót wiadectwami pochodzenia (tzw. zielone wiadectwa) wydawanymi 

dla energii uzyskanej z odnawialnych róde  energii. 

G ówne cele polityki energetycznej w zakresie rozwoju odnawialnych róde  energii obejmuj : 

 wzrost udzia u OZE w finalnym zu yciu energii, co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku 

oraz dalszy wzrost tego wska nika w nast pnych latach, 

 osi gni cie w 2020 roku 10% udzia u biopaliw w rynku paliw transportowych 

oraz zwi kszenie wykorzystania biopaliw II generacji, 

 ochron  lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy 

oraz zrównowa one wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak 

aby nie doprowadzi  do konkurencji pomi dzy energetyk  odnawialn  i rolnictwem oraz 

zachowa  ró norodno  biologiczn , 

 wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniej cych urz dze  pi trz cych 

stanowi cych w asno  Skarbu Pa stwa, 
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 zwi kszenie stopnia dywersyfikacji róde  dostaw oraz stworzenie optymalnych 

warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dost pnych surowcach. 

Dzia ania na rzecz rozwoju wykorzystania odnawialnych róde  energii: 

 wypracowanie drogi do osi gni cia wymaganego poziomu udzia u OZE w zu yciu energii 

finalnej w sposób zrównowa ony, w podziale na poszczególne rodzaje energii: energi  

elektryczn , ciep o i ch ód oraz energi  odnawialn  w transporcie, 

 utrzymanie mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze róde  

odnawialnych, np. poprzez system wiadectw pochodzenia, 

 utrzymanie obowi zku stopniowego zwi kszania udzia u biokomponentów w paliwach 

transportowych tak, aby osi gn  zamierzone cele, 

 wprowadzenie dodatkowych instrumentów wsparcia zach caj cych do szerszego 

wytwarzania ciep a i ch odu z odnawialnych róde  energii, 

 wdro enie kierunków budowy biogazowni rolniczych, przy za o eniu powstania do roku 

2020 rednio jednej biogazowni w ka dej gminie, 

 stworzenie warunków u atwiaj cych podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotycz cych 

budowy farm wiatrowych na morzu, 

 utrzymanie zasady zwolnienia z akcyzy energii pochodz cej z OZE, 

 bezpo rednie wsparcie budowy nowych jednostek OZE i sieci elektroenergetycznych, 

 umo liwiaj cych ich przy czenie z wykorzystaniem funduszy europejskich oraz rodków 

funduszy ochrony rodowiska, w tym rodków pochodz cych z op aty zast pczej i z kar, 

 stymulowanie rozwoju potencja u polskiego przemys u, produkuj cego urz dzenia dla 

energetyki odnawialnej, w tym przy wykorzystaniu funduszy europejskich, 

 wsparcie rozwoju technologii oraz budowy instalacji do pozyskiwania energii odnawialnej 

z odpadów zawieraj cych materia y ulegaj ce biodegradacji (np. odpadów komunalnych 

zawieraj cych frakcje ulegaj ce biodegradacji), 

 ocena mo liwo ci energetycznego wykorzystania istniej cych urz dze  pi trz cych, 

stanowi cych w asno  Skarbu Pa stwa, poprzez ich inwentaryzacj , ramowe okre lenie 

wp ywu na rodowisko oraz wypracowanie zasad ich udost pniania, 

 realizacja Wieloletniego programu promocji biopaliw i innych paliw odnawialnych 

w transporcie na lata 2008 – 2014, przyj tego przez Rad  Ministrów w dniu 24 lipca 2007 

roku. 
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Planowane dzia ania pozwol  na osi gni cie zamierzonych celów udzia u OZE i biopaliw, 

co pozwoli na: 

 zrównowa ony rozwój OZE i biopaliw bez negatywnych oddzia ywa  na rolnictwo, 

gospodark  le n , sektor ywno ciowy oraz ró norodno  biologiczn , 

 zmniejszenie emisji CO2 oraz zwi kszenie bezpiecze stwa energetycznego Polski. 

 

Wymagany udzia  OZE w wykonanej ca kowitej rocznej sprzeda y energii elektrycznej przez 

przedsi biorstwo odbiorcom ko cowym wynosi nie mniej ni : 

a. 10,4 % - w 2010 r., 

b. 10,4 % - w 2011 r., 

c. 10,4 % - w 2012 r., 

d. 10,9 % - w 2013 r., 

e. 11,4 % - w 2014 r., 

f. 11,9 % - w 2015 r., 

g. 12,4 % - w 2016 r., 

h. 12,9 % - w 2017 r. 

 

Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si  obrotem ciep a i sprzedaj ce to ciep o jest 

obowi zane do zakupu oferowanego ciep a wytwarzanego w przy czonych do sieci odnawialnych 

ród ach energii znajduj cych si  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ilo ci nie wi kszej ni  

zapotrzebowanie odbiorców tego przedsi biorstwa. Obowi zek uznaje si  za spe niony, je eli 

oferowane do sprzeda y ciep o, wytworzone w odnawialnych ród ach energii, zakupiono 

w okre lonej ilo ci: 

1) w jakiej by o oferowane, 

2) równej zapotrzebowaniu odbiorców przedsi biorstwa energetycznego realizuj cego ten 

obowi zek i przy czonych do sieci ciep owniczej, do której jest przy czone odnawialne 

ród o energii, proporcjonalnie do udzia u tego ród a w ca kowitej mocy zamówionej przez 

odbiorców, z uwzgl dnieniem charakterystyki odbioru oraz mo liwo ci przesy ania ciep a 

wytwarzanego w tym ródle pod warunkiem, e koszty zakupu tego ciep a nie spowoduj  

wzrostu cen ciep a lub stawek op at za ciep o dostarczone odbiorcom w danym roku 

o wi cej ni  warto  redniorocznego wska nika wzrostu cen towarów i us ug 

konsumpcyjnych ogó em w poprzednim roku kalendarzowym. 
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Przedsi biorstwa energetyczne, domy maklerskie i towarowe domy maklerskie, odbiorcy ko cowi 

sprzedaj cy energi  elektryczn  odbiorcom ko cowym przy czonym do sieci na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, s  obowi zani spe ni  jeden z warunków: 

1) uzyska  i przedstawi  do umorzenia Prezesowi Urz du Regulacji Energetyki wiadectwo 

pochodzenia lub wiadectwo pochodzenia biogazu rolniczego, 

2) ui ci  op at  zast pcz  - jednostkowa op ata zast pcza podlega corocznej waloryzacji 

redniorocznym wska nikiem cen towarów i us ug konsumpcyjnych ogó em 

z poprzedniego roku kalendarzowego, Prezes Urz du Regulacji Energetyki og asza 

w Biuletynie Urz du Regulacji Energetyki jej warto  po waloryzacji w terminie do dnia 

31 marca ka dego roku. 

 

Mechanizmy wsparcia dla odnawialnych róde  energii: 

1) inwestorzy w sektorze produkcji i dystrybucji energii pozyskanej z OZE mog  liczy  na 

korzy ci w postaci ulg podatkowych oraz mo liwo ci dofinansowania nowych projektów, 

2) energia elektryczna wytwarzana z OZE jest zwolniona z akcyzy na podstawie dokumentu 

potwierdzaj cego umorzenie wiadectwa pochodzenia energii, 

3) inwestorzy planuj cy realizacj  projektów dotycz cych OZE mog  wnioskowa  o rodki 

z funduszy europejskich, jak równie  z narodowych funduszy przeznaczonych na ochron  

rodowiska, 

4) podatnikom podatku rolnego przys uguje ulga inwestycyjna z tytu u wydatków 

poniesionych na zakup i zainstalowanie urz dze  do wykorzystywania na cele produkcyjne 

naturalnych róde  energii (wiatru, biogazu, s o ca, spadku wód).  

 

Instytucje oferuj ce rodki finansowe w ramach, których mog  by  realizowane projekty dotycz ce 

OZE: 

 Fundusz Spójno ci dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko, 

 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, 

 Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, 

 16 Wojewódzkich Funduszów Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Jednym z dzia a  podejmowanych w celu wspierania inwestycji w OZE jest obni enie op at 

w zwi zku z przy czeniem do sieci. Zró nicowany zosta  zakres zastosowania cz ciowego 

zwolnienia z op at przy czeniowych: 
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 do dnia 31 grudnia 2010 r. op at  za przy czenie, w odniesieniu do przy czenia do sieci 

elektroenergetycznej odnawialnych róde  energii, niezale nie od mocy elektrycznej, 

pobiera si  w wysoko ci jednej drugiej op aty, ustalonej na podstawie rzeczywistych 

nak adów,  

 do dnia 31 grudnia 2010 r. po ow  obliczonej op aty za przy czenie pobiera si  tak e 

w odniesieniu do przy czenia do sieci elektroenergetycznej jednostek kogeneracji 

o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wy szej ni  5 MW; po tej dacie po owa op aty 

obliczonej za przy czenie pobierana b dzie w odniesieniu do przy czenia do sieci 

elektroenergetycznej jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej nie 

wy szej ni  1 MW, 

 po 31 grudnia 2010 r. obni ona do po owy op ata za przy czenie b dzie obowi zywa  

w odniesieniu do tych przedsi biorstw energetycznych, które wytwarza  b d  energi  

z odnawialnych róde  energii, o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wy szej ni  5 MW. 
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3. CZ  03 - CHARAKTERYSTYKA GMINY STRZELCE OPOLSKIE 

3.1 Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie 

Po o enie 

Gmina miejsko-wiejska Strzelce Opolskie le y we wschodniej cz ci województwa opolskiego, 

w powiecie strzeleckim, na zachodnim skraju Wy yny l skiej. Siedziba Gminy to Strzelce 

Opolskie. Strzelce Opolskie po o one s  w pobli u autostrady A4, przebiega przez nie droga 

krajowa nr 94, w pobli u granicy z województwem l skim. Obszar Gminy le y na zachodnim 

skraju Wy yny l skiej, na pó nocno-wschodnim stoku grzbietu Che mu (180  320 m n.p.m.) oraz 

cz ciowo na Równinie Opolskiej (180  200 m n.p.m.) i charakteryzuj cej si  ma o urozmaicon  

rze b . 

Na terenie Gminy Strzelce Opolskie znajduj  si  nast puj ce so ectwa: 

1. Adamowice (miejskie) 

2. B otnica Strzelecka 

3. Brzezina 

4. Dziewkowice 

5. Farska Kolonia (miejskie) 

6. Grodzisko 

7. J drynie 

8. Kad ub-Piec 

9. Kad ub-Wie  

10. Kalinowice 

11. Kalinów 

12. Ligota Dolna 

13. Ligota Górna 

14. Mokre any (miejskie) 

15. Niwki 

16. Nowa Wie  (miejskie) 

17. Osiek 

18. P u nica Wielka 

19. Rozmierka 

20. Rozmierz 

21. Ro ni tów 
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22. Sucha 

23. Suche any (miejskie) 

24. Szczepanek 

25. Szymiszów Osiedle 

26. Szymiszów Wie  

27. Warm towice 

Gminy s siednie 

Gmina miejsko - wiejska Strzelce Opolskie graniczy z nast puj cymi gminami: 

 od po udnia z Miastem i Gmin  Ujazd, Gmin  Le nica i Gmin  Zdzieszowice, 

 od po udniowego – zachodu z Miastem i Gmin  Gogolin, 

 od zachodu z Gmin  Izbicko 

 od pó nocy z Miastem i Gmin  Ozimek oraz Gmin  Kolonowskie 

 od pó nocnego - wschodu z Gmin  Jemielnica, Gmin  Wielowie  oraz Miastem i Gmin  

Toszek. 

 

Rysunek 03. 1 Gmina Strzelce Opolskie wraz z gmianmi s siadujacymi ( ród o www.pup-strzelce.pl). 
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Powierzchnia 

Ca kowita powierzchnia Gminy Strzelce Opolskie1 wynosi 20 210 ha (ok. 202 km2). Miasto zajmuje 

2993 ha (30 km2), a 17216 ha (172 km2) to obszar wiejski.  

Wg danych z GUS z 2014r na terenie Gminy wyszczególni  mo na: 

 

1. u ytki rolne            12 124 ha  59% 

w tym: 

- grunty orne      9 958 ha  49% 

- sady                 74 ha  0,4% 

- ki i pastwiska     1 733 ha  8,5% 

- nieu ytki rolne           359 ha  1,7% 

2. lasy i grunty le ne       6 298 ha  32 % 

3. grunty zurbanizowane  1 714 ha   8,4 % 

4. pozosta e grunty i nieu ytki      117 ha  0,6 % 

 

Wykres 03. 1 Podzia  powierzchni Gminy Strzelce Opolskie z uwagi na u ytkowanie gruntów (na 
podstawie danych z GUS). 

 

                                                      
1 wg danych z UM Strzelce Opolskie (na dzie  28.11.2017r.) 

u ytki rolne

59%

lasy i grunty le ne

32%

grunty

zurbanizowane

8%

pozosta e grunty i

nieu ytki

1%

Podzia powierzchni
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Podzia  terytorialny 

Podzia  terytorialny Gminy Strzelce Opolskie przestawia si  nast puj co2: 

 

1. So ectwa        - 27 

w tym: 

so ectwa miejskie      -   5 

so ectwa wiejskie      - 22 

 

2. Miejscowo ci podstawowe ( cznie z miastami)  - 26 

w tym: 

miejscowo ci podstawowe - miasta    -   1 

miejscowo ci podstawowe – wsie    - 20 

miejscowo ci podstawowe – pozosta e   -   5 

 

Klimat3 

Gmina miejsko - wiejska Strzelce Opolskie znajduj  si  w obr bie klimatu podgórskich nizin i kotlin 

krainy wroc awsko – opolskiej oraz krainy górno l skiej. Z kolei uwzgl dniaj c region klimatyczny 

Gumi skiego, obszar jest po o ony w dzielnicy cz stochowsko – kieleckiej. Charakterystyczne jest 

dla obu przypadków po o enie na granicy jednostek b d cych pod przewa aj cym wp ywem mas 

atlantyckich (cz  nizinna) i kontynentalnych (cz  wy ynna). Warunki klimatyczne agodz  

wp ywy po udniowe z Bramy Morawskiej. 

 

Gmina miejsko - wiejsk  charakteryzuje si  dosy  agodnymi warunkami klimatycznymi, które s  

bardziej surowe na po udniu, w obr bie Garbu Che mu, natomiast agodniejszymi na pó nocy. 

Klimat obszaru kszta tuje si  pod wp ywem po o enia geograficznego, rozmieszczenia wód, 

charakteru rze by terenu, rodzaju gleb oraz charakteru szaty ro linnej. 

3.2 Ludno  

Obecnie Gmina Strzelce Opolskie wg danych z UM stan na dzie  22.11.2017r.  zamieszkiwana 

jest przez 29 329 osób, w tym w mie cie Strzelce Opolskie zamieszka 16 959 osób4. 

 

                                                      
2 wg danych GUS na dzie  31.12.2016 r. 
3 na podstawie danych ze Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego -  Uchwa a 
Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 grudnia 2014 r.). 
4 wg danych z UM stan na dzie  22.11.2017r.   
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Zmiany liczby ludno ci5 w latach 2007 - 2016 przedstawia tabela 03.1. 

Tabela 03. 1 Liczba ludno ci w Gminie Strzelce Opolskie w latach 2007 – 2016 (na podstawie danych 
z GUS). 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba 
ludno ci 

33 122 33 012 32 978 31 827 31 708 31 516 31 304 31 194 31 040 30 941

 

 

Wykres 03. 2 Liczba ludno ci  w Gminie Strzelce Opolskie w latach 2007 – 2016 (na podstawie danych 
z GUS). 

 

Liczba ludno ci Gminy Strzelce Opolskie w latach 2007 – 2016 wskazuje na trend malej cy.  

 

 

 

                                                      
5 wg danych GUS na dzie  31.12.2016 r. 
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3.3 Charakter istniej cej infrastruktury Gminy 

Zasoby mieszkaniowe 

Zasoby mieszkaniowe Gminy miejsko-wiejskiej Strzelce Opolskie to przede wszystkim budynki 

wielorodzinne b d ce w asno ci  Spó dzielni Mieszkaniowych i jednorodzinne b d ce w asno ci  

prywatn .  

Wed ug danych otrzymanych z UM Strzelce Opolskie6 obecnie w Gminie Strzelce Opolskie  

znajduj  si  4 353 budynki mieszkalne. W planach jest budowa jednego budynku. 

 

Szczegó owe dane dotycz ce zasobów mieszkaniowych w latach 2008 - 2016 przedstawia 

poni sza tabela: 

Tabela 03. 2 Zasoby mieszkaniowe Gminy Strzelce Opolskie w latach 2008 -2016 (na podstawie danych 
z GUS i UM Strzelce Opolskie). 

Lp. Opis 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Mieszkania, szt. 10 389 10 400 10 776 10 792 10 819 10 844  10 863  10 875 10 891

2. 
Izby 
mieszkalne, szt.

42 332 42 400 44 697 44 776 44 929 45 081  45 200  45 272 45 369 

3. 

Powierzchnia 
u ytkowa 
mieszka ,  
tys. m2 

777 154 779 482 825 911 828 447 833 361 837 727 841 008 843 579 846 652

4. 
Powierzchnia 
jednego 
mieszkania, m2 

74,8 75,0  76,6  76,8  77,0  77,3  77,4  77,6  77,7 

5. 
Powierzchnia 
u ytkowa na 
osob , m2/os 

23,5 23,6  26,0  26,1  26,4  26,8  27,0  27,2  27,4  

 

Warto  redniej powierzchni mieszka  oraz redniej powierzchni przypadaj cej na jednego 

mieszka ca wzrasta, co wiadczy o podnoszeniu si  komfortu oraz standardu ycia. 

 

 

  

                                                      
6 Wed ug danych otrzymanych z UM Strzelce Opolskie (stan na 21.11.2017r.) 
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Wykres 03. 3 rednia powierzchnia mieszkania (na podstawie danych z GUS). 

 

Porównanie liczby mieszka  oddanych do u ytku w latach 2007 - 2016 przedstawia poni sza 

tabela: 

Tabela 03. 3 Liczba mieszka  oddanych do u ytku w latach 2007 – 2016 (na podstawie danych z GUS). 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mieszkania, 
szt. 

23 30 15 15 16 34 28 20 23 20 

Izby, szt. 132 173 91 93 79 189 171  125  132  116  

Powierzchnia 

u ytkowa, m2 
3 715 5 189 2 864 2 650 2 536 6 023 4 921  3 425 4 218 3 599 
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Wykres 03. 4 Liczba mieszka  oddanych do u ytku w latach 2007 -2016 (na podstawie danych z GUS). 

 

Podsumowuj c, budownictwo mieszkaniowe w Gminie Strzelce Opolskie charakteryzuj  

nast puj ce wska niki:  

 rednia powierzchnia u ytkowa mieszkania    76,6 m2 

 rednia ilo  izb w mieszkaniu     4,1 szt. 

 przeci tna powierzchnia mieszkaniowa na osob     26  m2 

 

Jednostki o wiatowe 

Jednostki o wiatowe na terenie Gminy scharakteryzowano na podstawie danych z  Gminnego 

Zarz du Obs ugi Jednostek oraz Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. 

obki  -  1 placówka 

Przedszkola  -  5 placówek  

Szko y podstawowe  - 11placówek  

Gimnazja  -  5 placówek 

Szko y podstawowe specjalne   -  4 placówki 

Szko y bran owe w zespo ach  -  4 placówki 
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Licea ogólnokszta c ce dla m odzie y  -  2 placówki 

Licea ogólnokszta c ce dla doros ych  -  1 placówka 

Zasadnicze szko y zawodowe  -  4 placówki 

Technika dla m odzie y  -  2 placówki 

 

Infrastruktura spo eczna 

Jednostki infrastruktury spo ecznej na terenie Gminy scharakteryzowano na podstawie danych 

GUS z 2016r. 

Zak ady opieki zdrowotnej - ilo  placówek - 24 

O rodki opieku czo-wychowawcze - ilo  placówek - 8 

Apteki - ilo  placówek - 9 

Biblioteki - ilo  placówek i filii - 8 

Domy i o rodki kultury, kluby i wietlice     - ilo  placówek -  20 

Kluby sportowe - ilo  placówek -  16 

 

Obecnie7 na obszarze Gminy Strzelce Opolskie dzia alno  prowadzi 28 zak adów produkcyjnych 

(wg danych ze Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego  w tym:  

Strzelcach Opolskich  - 24 

B otnicy Strzeleckiej  -   1  

Rozmierce -   1 

Szczepanku  -   1 

Szymiszowie -   1 

 

  

                                                      
7 Wg danych ze Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego -  Uchwa a Nr 
III/6/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 grudnia 2014 r. 
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4. CZ  04 – BILANS POTRZEB GRZEWCZYCH 

4.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposoby ich pokrycia  

Mo liwie dok adne okre lenie potrzeb cieplnych oraz sposobu ich pokrycia stanowi podstaw  

do szczegó owej dalszej analizy. 

Zapotrzebowanie na ciep o wynika z potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego 

i wielorodzinnego, budownictwa u yteczno ci publicznej, obiektów us ugowych oraz zak adów 

funkcjonuj cych na terenie Gminy. 

Ze wzgl du na fakt, i  opracowanie tworzone by o w przeci gu roku 2017 bilanse Gminy 

s  wykonane dla roku 2016, dla którego to by y dost pne pe ne dane zarówno z przedsi biorstw 

energetycznych jak i danych statystycznych. Pe ne informacje za rok 2016 wyst powa y równie  

w zakresie rocznego zu ycia ciep a, gazu oraz energii elektrycznej. 

Dla okre lenia potrzeb cieplnych Gminy przeprowadzono ankietyzacj  obiektów o znacz cym 

zapotrzebowaniu na ciep o – du ych zak adów przemys owych oraz obiektów u yteczno ci 

publicznej.  

Zapotrzebowanie ciep a okre lono równie  wykorzystuj c dane statystyczne, informacje zawarte 

w Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz przekazane przez 

Urz d Miasta dane, a tak e ankietowane przedsi biorstwa energetyczne, dzia aj ce na terenie 

Gminy Strzelce Opolskie.  

 

Bilanse potrzeb cieplnych wykonano w podziale na budownictwo mieszkaniowe (z podzia em na 

budownictwo wielorodzinne oraz jednorodzinne), budownictwo pozosta e oraz przemys . 

Ponadto w bilansach uwzgl dniono sposób pokrycia potrzeb cieplnych (w podziale na system 

ciep owniczy oraz ogrzewanie indywidualne) z rozbiciem na struktur  paliwow . Zbilansowano 

zu ycie ciep a ze wzgl du na sposób jego u ytkowania: ogrzewanie, ciep a woda u ytkowa oraz 

technologia. 

 

Na terenie Gminy wyst puj  obiekty budowlane o cznej powierzchni grzewczej oko o 

961,9 tys.m2 (budynki jednorodzinne, wielorodzinne, pozosta e), dla których zapotrzebowanie 

mocy cieplnej okre lono na 82,5 MWt. 

Zapotrzebowanie na moc ciepln  obiektów przemys owych okre lono na podstawie ankietyzacji 

i wywiadów telefonicznych. Wielko  tego zapotrzebowania wynosi obecnie oko o 84,3 MWt. 

Ca kowite zapotrzebowanie na moc ciepln  dla obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy 

wynosi wi c 166,8 MWt. 
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Szczegó ow  analiz  przedstawia za cznik nr 04.1. Na poni szym wykresie, na podstawie 

wykonanych oblicze , zaprezentowano struktur  zapotrzebowania na moc ciepln  na terenie 

Gminy Strzelce Opolskie. 

 

 

Wykres 04. 1 Struktura zapotrzebowania na moc ciepln  (na podstawie danych w asnych). 

 

Najwi ksze potrzeby cieplne wyst puj  w grupie odbiorców przemys owych 51%  ca kowitych 

potrzeb gminy. Ponadto najbardziej energoch onnymi s  obiekty budowlane zaliczone do grupy 

budownictwa wielorodzinnego (22% potrzeb cieplnych gminy). Struktur  potrzeb cieplnych 

dope nia budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (16%) oraz pozosta e obiekty (11%). 

 

4.2 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych  

Najwi kszy udzia  w pokryciu potrzeb cieplnych obiektów budowlanych (z wy czeniem obiektów 

przemys owych) przypada na paliwo w glowe – 48,3%, a tak e w giel wykorzystywany 

w systemie ciep owniczym – 30,1%. 

Produkcja ciep a w oparciu o paliwo gazowe pokrywa zapotrzebowania Gminy w ilo ci oko o 

12,9%, energia odnawialna to ok. 3,8%, energia elektryczna to oko o 3,5%, olej opa owy i gaz 

p ynny stanowi  oko o 1,4%. 
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Szczegó owe analizy przedstawia za cznik nr 04.1. Poni ej na podstawie oblicze  

zaprezentowano udzia  poszczególnych no ników ciep a w pokryciu potrzeb cieplnych Gminy. 

 

Wykres 04. 2 Procentowy udzia  poszczególnych no ników ciep a w pokryciu potrzeb cieplnych (na 
podstawie danych w asnych). 

 

Produkcja ciep a w oparciu o paliwo gazowe pokrywa zapotrzebowania Gminy w ilo ci oko o 

12,9%, energia odnawialna to ok. 3,8%, energia elektryczna to oko o 3,5%, olej opa owy i gaz 

p ynny stanowi  oko o 1,4%. 

 

4.3 Zapotrzebowanie na ciep o - przewidywane zmiany  

Zmiany zapotrzebowania na ciep o w perspektywie roku 2031 wynika  b d  z przewidywanego 

rozwoju Gminy zwi zanego z zagospodarowywaniem terenów rozwojowych oraz wype niania 

pustych przestrzeni, rozwoju istniej cych firm zarówno w sferze produkcyjnej jak i handlowo 

us ugowej oraz z dzia a  modernizacyjnych istniej cego budownictwa zwi zanych z racjonalizacj  

u ytkowania energii. 

W obliczeniach stanu przysz ego przyj to za o enia kontynuacji podj tych przez Gmin  dzia a  

termomodernizacyjnych zarówno w obiektach zarz dzanych przez siebie, jak i promowanie 

podejmowania takich dzia a  w ród mieszka ców.  
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4.3.1 Zapotrzebowanie ciep a terenów rozwojowych 

Wzrost zu ycia ciep a b dzie powodowany w g ównej mierze powstawaniem nowych budynków 

na poszczególnych terenach rozwojowych Gminy oraz wype nienie niezabudowanych obszarów, 

renowacj  i przekszta cenia istniej cej zabudowy.  

Zapotrzebowanie ciep a terenów rozwojowych (dla wszystkich typów budownictwa) przy ich 

pe nym zagospodarowaniu okre lono w cz ci 05. Warto  tam wskazana jest bardzo du a, i jest 

obliczana jako maksymalne mo liwe potrzeby Gminy w przysz o ci.  

W perspektywie roku 2031 przyrost zapotrzebowania o tak  warto  jest nieprawdopodobny, 

szacuje si , e do roku 2031 realne zapotrzebowanie na moc ciepln  (dla budownictwa 

mieszkalnego oraz pozosta ych, w tym us ugowo handlowych) wzro nie ok. 5,7 MWt 

(dla scenariusza maksymalnego rozwoju Gminy). 

Tereny rozwojowe przedstawione zosta y na mapie do czonej do opracowania. 

Dla nowych terenów przemys owych dok adniejsze okre lenie potrzeb cieplnych mo liwe b dzie 

po skonkretyzowaniu terminów zagospodarowania terenów oraz okre leniu rodzaju dzia alno ci, 

która mia aby by  na nich prowadzona. W zwi zku z powy szym ustalenie realnej wielko ci 

zapotrzebowania ciep a do 2031 roku jest na obecnym etapie trudna do oszacowania. 

  

4.3.2 Prognoza zmniejszenia zapotrzebowania na ciep o budownictwa istniej cego  

Wielko  zapotrzebowania na ciep o w perspektywie bilansowej wynika z jednej strony z rozwoju 

nowego budownictwa, natomiast z drugiej strony nale y si  spodziewa  dalszego spadku 

energoch onno ci budynków ju  istniej cych w wyniku dzia a  termomodernizacyjnych. 

Opracowane prognozy wykaza y, e dzia ania termomodernizacyjne odbiorców istniej cych 

powinny spowodowa  w perspektywie roku 2031 spadek zapotrzebowania na ciep o Gminy 

Strzelce Opolskie do 4,7 MWt w scenariuszu maksymalnym.  

Warto  ta jest stosunkowo wysoka, gdy  za o ono kontynuacj  podj tych istotnych dzia a  

termomodernizacyjnych obiektów nale cych do Gminy (celem zmniejszenia bardzo wysokich 

kosztów ogrzewania tych obiektów, co szerzej zosta o opisane w cz ci 09 opracowania) a tak e 

promowanie ich w ród mieszka ców Gminy. Za o ono (w scenariuszu maksymalnym), e do roku 

2031 termomodernizacja zostanie przeprowadzona w ok 80% obiektów, które tego mog  

wymaga . 

Szczegó owe okre lenie przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciep o istniej cego 

budownictwa zawiera za cznik nr 04.1. 
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4.3.3 Ocena przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciep o  

W perspektywie roku 2020, 2024, 2028 oraz 2031 nale y spodziewa  si  znacz cych zmian 

zapotrzebowania mocy cieplnej wynikaj cych z rozwoju budownictwa (budownictwo 

mieszkaniowe, obiekty u yteczno ci publicznej, us ugi, handel itp.). Prognozuje si  jednak, 

i  wzrosty te b d  w znacznym stopniu kompensowane poprzez dzia ania termorenowacyjne oraz 

termomodernizacyjne.  

 

Bazuj c na rozwoju budownictwa w ostatnich latach sporz dzono bilanse zmian zapotrzebowania 

na ciep o budownictwa dla trzech ró nych scenariuszy: optymalnym, minimalnym oraz 

maksymalnym.  

 

W perspektywie roku 2031 przewiduje si , e zapotrzebowanie mocy cieplnej Gminy Strzelce 

Opolskie wynikaj ce z rozwoju budownictwa z uwzgl dnieniem zmniejszenia zapotrzebowania 

wynikaj cego z prowadzenia prac termomodernizacyjnych i termorenowacyjnych b dzie wy sze 

od zapotrzebowania na dzie  dzisiejszy: 

 oko o -0,3 ÷ -0,3 MWt do 2020 roku (w zale no ci od scenariusza), 

 oko o -0,1 ÷ -0,2 MWt do 2024 roku (w zale no ci od scenariusza), 

 oko o  0,6 ÷  0,9 MWt do 2028 roku (w zale no ci od scenariusza), 

 oko o  0,7 ÷  1,0 MWt do 2031 roku (w zale no ci od scenariusza). 

 

Sposób formu owania scenariuszy 

Scenariusz optymalny 

Scenariusz optymalny jest wariantem, który autorzy opracowania uznali, jako najbardziej 

prawdopodobny i stanowi podstaw  dla dalszych analiz. Przyj to, e wariant ten b dzie 

realizowany w warunkach stabilnego rozwoju Gminy. 

Wielko ciami bazowymi dla stworzenia tego wariantu by a analiza tempa rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego na terenie Gminy w ostatnich latach. Za o ono, e na terenie Gminy tempo 

rozwoju nowego budownictwa powinno utrzyma  si  na obecnym poziomie.  

Dla analizowanego scenariusza za o ono, e co roku rednio b d  powstawa y obiekty o cznej 

powierzchni u ytkowej wynosz cej ok 4,7 tys. m2. Na poni szym wykresie zaprezentowano 

prognoz  zmian zapotrzebowania na ciep o w zakresie obiektów budowlanych w scenariuszu 

optymalny. 
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Wykres 04. 3 Prognozy zmian zapotrzebowania na ciep o w zakresie obiektów budowlanych – scenariusz 
optymalny (na podstawie danych w asnych). 

 

Realizacja analizowanego wariantu spowoduje wzrost powierzchni u ytkowej w perspektywie roku 

2031 o oko o 70,9 tys. m2. 

Wielko ci powierzchni mieszkalnej przypadaj cej na jednego mieszka ca wraz z analiz  

dotychczasowej tendencji w zakresie budowy nowych budynków jedno i wielorodzinnych by y 

podstawowymi za o eniami dla kre lenia pozosta ych wariantów.  

 

Scenariusz minimalny 

Zak ada si , e scenariusz minimalny b dzie realizowany w warunkach s abszego rozwoju 

gospodarczego Gminy w porównaniu ze scenariuszem optymalnym, przez co zostanie 

spowolniony rozwój budownictwa mieszkaniowego, co w konsekwencji b dzie czynnikiem 

ograniczaj cym równie  rozwój sfery us ugowej.  

 

Dla analizowanego scenariusza za o ono, e co roku rednio b d  powstawa y obiekty o cznej 

powierzchni u ytkowej wynosz cej 4,0 tys. m2. Na poni szym wykresie zaprezentowano prognoz  

zmian zapotrzebowania na ciep o w zakresie obiektów budowlanych w scenariuszu minimalnym. 
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Wykres 04. 4 Prognozy zmian zapotrzebowania na ciep o w zakresie obiektów budowlanych – scenariusz 
minimum (na podstawie danych w asnych). 

 

Realizacja analizowanego wariantu spowoduje wzrost powierzchni mieszkalnej i us ugowej 

w perspektywie roku 2031 o oko o 59,5 tys. m2. 

 

Scenariusz maksymalny 

Zak ada si , e scenariusz maksymalny b dzie realizowany w warunkach dynamicznego rozwoju 

gospodarczego Gminy, przez co znacz co wzro nie rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz 

rozwój sfery us ugowej. 

Dla analizowanego scenariusza za o ono, e co roku rednio b d  powstawa y obiekty o cznej 

powierzchni u ytkowej wynosz cej 5,5 tys. m2. Na poni szym wykresie zaprezentowano prognoz  

zmian zapotrzebowania na ciep o w zakresie obiektów budowlanych w scenariuszu 

maksymalnym.  

 

Szczegó owe okre lenie przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciep o zawiera za cznik 

nr 04.1. 
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Wykres 04. 5 Prognozy zmian zapotrzebowania na ciep o w zakresie obiektów budowlanych – scenariusz 
maksimum (na podstawie danych w asnych). 

Realizacja analizowanego wariantu spowoduje wzrost powierzchni mieszkalnej i us ugowej 

w perspektywie roku 2031 o oko o 81,9 tys. m2. 

 

4.4 Zmiany w strukturze zaopatrzenia Gminy w ciep o  

Z analizy struktury paliwowej pokrycia potrzeb cieplnych Gminy wynika, e g ównym no nikiem 

ciep a (z wy czeniem obiektów przemys owych) jest w giel, którego udzia  w strukturze potrzeb 

wynosi a  78,4%. Z czego 48,3% jest wykorzystywane w paleniskach indywidualnych, 

powoduj cych nisk  emisj . 

Obecnie szacuje si , e paliwo gazowe pokrywa 12,9% potrzeb cieplnych Gminy. 

Energia odnawialna pokrywa ok. 3,8% potrzeb cieplnych Gminy. 

Wp yw na struktur  paliwow  potrzeb cieplnych Gminy b dzie mie  równie  sposób zaopatrzenia 

w ciep o terenów rozwojowych. 

Na terenach rozwojowych przewiduje si  wykorzystanie ekologicznych systemów 

do zabezpieczenia potrzeb cieplnych z wykorzystaniem gazu ziemnego, oleju opa owego, gazu 

p ynnego, energii elektrycznej i odnawialnej, ekologicznych pieców w glowych spe niaj cych 

wszelkie wymogi ochrony rodowiska. 

Reasumuj c, prowadzone w Gminie dzia ania w zakresie zaopatrzenia w ciep o powinny by  

ukierunkowane na zwi kszanie udzia u paliw ekologicznych w produkcji ciep a w szczególno ci w 

miar  mo liwo ci systemu gazowniczego, a tak e promowanie i zwi kszanie pokrycia potrzeb 

cieplnych bazuj cych na energetyce odnawialnej. 
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5. CZ  05 – UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY8 

5.1 G ówne czynniki decyduj ce o zmianach w zapotrzebowaniu Gminy na media 

energetyczne  

Przy wykonywaniu „Za o e  do planu...” wzi te zosta y pod uwag  nast puj ce czynniki, które 

mog  mie  wp yw na wybór rozwi za  oraz zmiany zapotrzebowania na media energetyczne: 

 sytuacja demograficzna, 

 sytuacja mieszkaniowa, 

 rozwój dzia alno ci gospodarczej, 

 tereny rozwojowe Gminy. 

 

5.1.1 Sytuacja demograficzna 

Szczegó owa analiza sytuacji demograficznej Gminy Strzelce Opolskie zosta a wykonana 

w Cz ci 03 pkt. 3.2, z której wynika, e w latach 2007 – 2016 wyst pi  spadek liczby ludno ci 

Gminy o oko o 6,6%. Za o ono zatem dla dalszych analiz, e w perspektywie bilansowej liczba 

mieszka ców na terenie Gminy b dzie zbli ona do obecnej wielko ci, z niewielk  tendencj  

malej c .  

  

5.1.2 Sytuacja mieszkaniowa 

Sytuacj  mieszkaniow  w Gminie charakteryzuje ci g y roczny przyrost nowych mieszka . 

Porównanie liczby mieszka  oddanych do u ytku i powierzchni u ytkowej w latach 2007 – 2016 

przedstawia tabela: 

Tabela 05. 1 Liczba mieszka  oddanych do u ytku i powierzchnia u ytkowa (na podstawie danych z GUS). 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Mieszkania 
oddane do 
u ytku w 
Gminie Strzelce 
Opolskie, szt 

23 30 15 15 16 34 28 20 23 20 

Powierzchnia 
u ytkowa, m2 3 715 5 189 2 864 2 650 2 536 6 023 4 921  3 425 4 218 3 599 

rednia 
powierzchnia 
u ytkowa, 
m2/mieszkanie 

161,5 173,0 190,9 176,7 158,5 177,1 175,8 171,3 183,4 180,0 

                                                      
8 na podstawie danych uzyskanych od spó ki ECO S.A. (Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.) 
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W rozpatrywanych latach rednia liczba oddawanych rocznie nowych mieszka  utrzymywa a si  

na poziomie 22,4 sztuk o redniej powierzchni 174,8 m2. 

W grupie budynków mieszkalnych oddawanych do u ytku w ostatnich latach budynki indywidualne 

stanowi y w odniesieniu do powierzchni u ytkowej ok. 90%.  

  

5.1.3 Rozwój budownictwa mieszkaniowego  

Wyznaczone w niniejszym opracowaniu tereny rozwojowe budownictwa mieszkaniowego 

(w podziale na tereny budownictwa wielorodzinnego oraz tereny budownictwa jednorodzinnego), 

tereny budownictwa us ugowego oraz tereny budownictwa przemys owego stanowi  podstaw  

rozwoju przysz ej zabudowy mieszkaniowej. Przyj to za o enie, e ok. 10% powierzchni 

przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne zostanie wype niona obiektami o charakterze 

us ugowo-handlowym. 

Tereny te wyznaczono zgodnie ze „Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego” oraz Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego.  

Rozwój budownictwa w Gminie zale ny b dzie od popytu na lokale mieszkalne, na co ma wp yw 

wiele czynników, mi dzy innymi: zamo no  spo ecze stwa, sytuacja demograficzna, 

atrakcyjno  terenów, promocja Gminy. 

Tereny rozwojowe zaznaczone zosta y na mapie do czonej do opracowania. 

Zestawienie terenów rozwojowych budownictwa mieszkaniowego w rozbiciu na mieszkalnictwo 

wielorodzinne oraz mieszkalnictwo jednorodzinne wraz z przewidywanym zapotrzebowaniem na 

ciep o, energi  elektryczn  i paliwa gazowe zawieraj  odpowiednio za czniki nr 05.1, 05.2 oraz 

05.3.  

 

5.1.4 Rozwój dzia alno ci us ugowej i przemys owej 

W Gminie zak ada si  stworzenie sprzyjaj cych warunków rozwoju dzia alno ci us ugowej 

i przemys owej, dla których wyznaczone zosta y tereny rozwojowe. 

Nowe obiekty o charakterze us ugowym i przemys owym powstawa  b d  na terenach 

rozwojowych zgodnie ze Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Tereny rozwojowe funkcji us ugowej i przemys owej zaznaczone zosta y na mapie do czonej do 

opracowania. Wyznaczone w niniejszym opracowaniu tereny budownictwa przemys owego oraz 

us ugowego stanowi  podstaw  przysz ego rozwoju przemys owo-us ugowego na terenie miasta.  
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Zestawienie terenów rozwojowych budownictwa us ugowego oraz przemys owego 

wraz z przewidywanym zapotrzebowaniem na ciep o, energi  elektryczn  i paliwa gazowe 

zawieraj  odpowiednio za czniki nr 05.1, 05.2 oraz 05.3.  

  

5.2 Tereny rozwojowe Gminy  

Tereny rozwojowe okre lono na podstawie Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

 

Przyj to podzia  terenów rozwojowych w zale no ci od przeznaczenia na: 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

 tereny zabudowy us ugowej, 

 tereny zabudowy przemys owej. 

Ponadto, na podstawie do wiadczenia Wykonawcy dokumentu, przyj to za o enie, e ok. 90% 

powierzchni przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zostanie pokryte 

poprzez zabudow  jednorodzinn  natomiast pozosta e 10% wyznaczonych terenów zostan  

zagospodarowane, jako terenu us ugowo handlowe. 

 

Bilans potrzeb energetycznych zosta  wykonany dla terenów wynikaj cych ze „Studium 

uwarunkowa …” oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, dla których 

zosta o zdefiniowane przeznaczenie, a tym samym mo liwe by o wyliczenie potrzeb 

energetycznych. 

Wyznaczone tereny rozwojowe zosta y pokazane na mapie do czonej do niniejszej cz ci 

opracowania. 

 

5.2.1 Zapotrzebowanie na ciep o terenów rozwojowych  

Zapotrzebowanie na ciep o terenów rozwojowych b dzie powodowane powstawaniem nowych 

obiektów na poszczególnych terenach rozwojowych Gminy.  

Okre lono maksymalne potrzeby cieplne terenów rozwojowych Gminy Strzelce Opolskie 

w podziale na zabudow  mieszkaniow  jedno i wielorodzinn  oraz us ugi i przemys , przy 

za o eniu wska ników (opracowanych na podstawie do wiadczenia Wykonawcy opracowania) 

zapotrzebowania ciep a: 
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 dla budownictwa mieszkaniowego   -   75 Wt/m2 

 dla terenów produkcyjnych   - 300 kWt/ha 

 dla terenów us ugowych   - 220 kWt/ha 

Przyj te wska niki dla terenów us ugowych i przemys owych wynikaj  z potrzeb grzewczych 

ww. terenów bez ewentualnych potrzeb technologicznych, które na obecnym poziomie 

opracowania nie daj  si  realnie oszacowa . 

Przy tak przyj tych za o eniach zapotrzebowanie ciep a dla Gminy Strzelce Opolskie, wynikaj ce 

z rezerw terenowych dla zabudowy mieszkaniowej, czyli z pe nego zagospodarowania terenów 

rozwojowych (maksymalne potrzeby cieplne terenów) wyniesie oko o 48,4 MWt w tym: 

 budownictwo wielorodzinne            8,0 MW        30,3 ha 

 budownictwo jednorodzinne    40,5 MW      251,8 ha 

Zapotrzebowanie na ciep o wynikaj ce z terenów rozwojowych o funkcjonalno ci us ugowo-

handlowej wynosi 41,4 MWt dla 188,4 ha. 

Dla terenów rozwojowych o funkcjonalno ci przemys owej zapotrzebowanie na ciep o wynosi 

157,0 MWt dla 523,4 ha. 

Szczegó owe dane dotycz ce potrzeb cieplnych terenów rozwojowych zosta y przedstawione 

w za czniku nr 05.1. 

Prognoza zapotrzebowania Gminy na ciep o zawarta zosta a w cz ci nr 04 opracowania. 

Wielko  terenów rozwojowych wskazana w niniejszym opracowaniu daje przysz ym inwestorom 

mo liwo  wyboru lokalizacji pod odpowiednie inwestycje.  

Prognoza zapotrzebowania Gminy na ciep o w perspektywie roku 2031 zawarta zosta a w cz ci 

nr 04. Przedstawione wy ej tereny rozwojowe w pe ni zabezpiecz  potrzeby rozwojowe Gminy 

Strzelce Opolskie w perspektywie bilansowej. 

 

Zaopatrzenie w ciep o terenów rozwojowych 

Przewiduje si  zabezpieczenie potrzeb cieplnych terenów rozwojowych w oparciu o ekologiczne 

ród a ciep a. Preferowane s  ród a wykorzystuj ce paliwa ekologiczne: gaz ziemny, olej opa owy 

lekki, gaz p ynny, energi  odnawialn . Alternatywnym rozwi zaniem b dzie wykorzystanie energii 

elektrycznej. 

Przewiduje si  równie  mo liwo  wykorzystania ekologicznych kot ów w glowych spe niaj cych 

wszelkie wymogi ochrony rodowiska do zabezpieczenia potrzeb grzewczych Gminy. 
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W tym miejscu nale y zaznaczy , e Radni Sejmiku Województwa Opolskiego przyj li Uchwa  

Nr XXXII/367/2017 z dnia 26 wrze nia 2017 r.  (tzw. uchwa a antysmogowa). Wed ug niej 

od 01.11.2017 r. zakazuje si  stosowania:  

 w gla brunatnego oraz paliw sta ych produkowanych z wykorzystaniem tego w gla,  

 mu ów i flotokoncentratów w glowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym ni  3 mm,  

 paliw sta ych produkowanych z wykorzystaniem mu ów lub flotokoncentratów w glowych,  

 paliw sta ych produkowanych z w gla kamiennego, w których zawarto  frakcji 

o uziarnieniu mniejszym ni  3 mm jest wi ksza ni  15%,  

 drewna i biomasy drzewnej, których wilgotno  w stanie roboczym przekracza 20%. 

 

Za o enia te powinny zosta  wprowadzone do nowo przyjmowanych MPZP. Nie zak ada si , 

by za o enia te mia y znale  odzwierciedlenie w bilansie energetycznym gminy, jednak e 

powinny mie  pozytywny wp yw na stan jako ci powietrza. 

W nieznacznym stopniu (ze wzgl du na niedu e rezerwy obecnych systemów ciep owniczych) 

istnieje mo liwo  zasilenia nowych obiektów w ciep o systemowe. 

W szczególno ci zak ada si :  

 zabezpieczenie potrzeb cieplnych budownictwa wielorodzinnego zak ada si  uzyska  

za pomoc  lokalnych kot owni gazowych, b d  w przypadku bliskiej lokalizacji systemu 

ciep owniczego z tego  systemu (o ile rezerwy systemu b d  na to pozwala ), 

 zaopatrzenie w ciep o terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w oparciu 

o system gazowniczy. Jako alternatyw  przewiduje si  wykorzystanie ekologicznych róde  

ciep a na gaz p ynny, olej opa owy lekki, w giel kamienny, odnawialne ród a energii oraz 

wykorzystanie energii elektrycznej do zabezpieczenia potrzeb grzewczych, 

 zaopatrzenie terenów budownictwa us ugowo handlowego i przemys u z systemu 

gazowniczego. Jako alternatyw  przewiduje si  wykorzystanie ekologicznych róde  ciep a 

na gaz p ynny, olej opa owy lekki, w giel kamienny, odnawialne ród a energii 

oraz wykorzystanie energii elektrycznej do zabezpieczenia potrzeb grzewczych.  

 

5.2.2 Zapotrzebowanie na energi  elektryczn  terenów rozwojowych 

Wielko  zapotrzebowania na energi  elektryczn  wynikaj ca z terenów rozwojowych wynosi 

oko o 72,0 MW.  

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla terenów uj tych w niniejszej cz ci opracowania wynosi 

odpowiednio: 
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 Budownictwo wielorodzinne    3,4 MW,   30,3 ha, 

 Budownictwo jednorodzinne  13,7 MW, 251,8 ha, 

 Tereny us ugowo - handlowe  13,0 MW, 188,4 ha, 

 Tereny przemys owo-produkcyjne 41,9 MW, 523,4 ha. 

 

Zaopatrzenie w energi  elektryczn  terenów rozwojowych 

Przewiduje si , e zasilanie terenów rozwojowych realizowane b dzie przede wszystkim 

z istniej cego systemu sieci redniego i niskiego napi cia z wykorzystaniem rezerw systemu 

elektroenergetycznego. Po wyczerpaniu rezerw istniej cego systemu elektroenergetycznego 

przewiduje si  budow  nowych linii redniego napi cia 15 kV oraz nowych stacji 

transformatorowych 15/0,4 kV. Rozszerzanie sieci elektroenergetycznych na nowe tereny 

realizowane b dzie w miar  ich zagospodarowywania. 

Projektowanie i budowa infrastruktury elektroenergetycznej na poszczególnych terenach 

rozwojowych jest zadaniem w asnym przedsi biorstwa elektroenergetycznego. 

  

5.2.3 Zapotrzebowanie na gaz terenów rozwojowych  

Wielko  zapotrzebowania na gaz wynikaj ca z terenów rozwojowych wynosi oko o 

26,2 ty . Nm3/h.  

Zapotrzebowanie na gaz dla terenów uj tych w niniejszej cz ci opracowania wynosi 

odpowiednio: 

 Budownictwo jednorodzinne          6,4 ty  Nm3/h,       251,8 ha, 

 Tereny us ugowo - handlowe          4,7 ty  Nm3/h,  188,4 ha, 

 Tereny przemys owo-produkcyjne       17,9 ty  Nm3/h,        523,4 ha. 

 

Zaopatrzenie w gaz terenów rozwojowych 

Przewiduje si , e zasilanie terenów rozwojowych realizowane b dzie przede wszystkim 

z istniej cego systemu sieci redniego ci nienia z wykorzystaniem rezerw systemu gazowniczego. 

Rozszerzanie sieci gazowniczej na nowe tereny realizowane b dzie w miar  ich 

zagospodarowywania. Projektowanie i budowa infrastruktury gazowniczej na poszczególnych 

terenach rozwojowych jest zadaniem w asnym przedsi biorstwa gazowniczego. 
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6. CZ  06 – SYSTEM CIEP OWNICZY 

6.1 Informacje ogólne 

Na terenie Gminy wyst puje jeden system ciep owniczy, na który to sk ada si  ród o wytwórcze - 

Kot ownia K-452 zlokalizowana przy ulicy Strzelców Bytomskich w mie cie Strzelce Opolskie, oraz 

uk ad sieciowy. Wy ej wymienione elementy infrastruktury znajduj  si  w posiadaniu spó ki ECO 

S.A. (Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.). Równie  do tej spó ki nale  trzy kot ownie lokalne 

na terenie Gminy. Niniejsz  cz  opracowania zrealizowano na podstawie danych przekazanych 

przez t  spó k . 

Dla powy szego systemu ciep owniczego, wyst puj cym na terenie Gminy Strzelce Opolskie, 

wykonano analiz  stanu aktualnego jak równie  oceniono mo liwo ci rozwojowe z podaniem 

zada  inwestycyjno – modernizacyjnych. 

  

6.2 System ciep owniczy – stan aktualny 

6.2.1 Obszar dzia ania 

System ciep owniczy ECO S.A. w Strzelcach Opolskich, obejmuje nast puj ce charakterystyczne 

rejony miasta: 

 Os. Piastów l skich, 

 Rejon ulic Sosnowa – Opolska (Os. „Koszary”), 

 ródmie cie (Rynek), 

 Rejon ulic Pi sudskiego – Dworcowa, 

 Rejon ulic Krakowskiej – Jankowskiego – Rozenbergów – Moniuszki, 

 ul. Rychla (Os „Rychla”). 

  

6.2.2 ród a ciep a systemowego 

Kot ownia K-452 nale ca do ECO S.A., zlokalizowana przy ul. Strzelców Bytomskich 88 

w Strzelcach Opolskich jest jedynym ród em ciep a zasilaj cym system ciep owniczy. 

 

Mo liwo ci produkcyjne ciep owni wynosz  odpowiednio: 

Moc cieplna zainstalowana w ciep owni  30 MWt 

Moc cieplna osi galna w ciep owni   30 MWt 
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Woda grzewcza o zmiennych parametrach: 

 moc maksymalna     30 MWt 

 strumie  wody sieciowej (max)  432 ton/h 

 temperatura wody sieciowej (max)  135oC 

 ci nienie zasilania    5,5-7,5 bar 

 ci nienie powrotu    3 bar 

 

ród o to posiada nast puj ce jednostki kot owe: 

Tabela 06. 1 Jednostki kot owe (na podstawie danych z ECO S.A.). 

Lp. 
Ozn. 
kot a 

Typ 
Rok 

prod. 
Paliwo 
rodzaj 

Wart. 
opa owa

Zaw. 
popio u

Zaw. 
siarki

Moc 
cieplna

Typ 
paleniska

Wyd. 
max. 

trwa a 

Wyd. 
min. 
(min 

tech.) 

Sposób 
wykorzyst. 
(podstaw., 
szczytowy

) 

redni 
czas 
pracy

     MJ/kg % % MWt  MWt MWt  h / a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 18 19 

1. 1 WR-15 2002 
W giel 

kamienny 
20-24 13-25 05-08 15 rusztowe bd bd 

Podsta- 

wowy 
2553

2. 2 WR-15N 2003 

W giel 
kamienny 

 

20-24 13-25 05-08 15 rusztowe bd bd 
Podsta- 

wowy 
2774

 

Na podstawie powy szych danych stan techniczny kot ów ocenia si  jako dobry.  

Odprowadzenie spalin 

Tabela 06. 2 Odprowadzenie spalin (na podstawie danych z ECO S.A.). 

Lp. 
Oznacz. 

kot a 
Urz dz. odpylajace 

rodz. / typ 
Sprawn. urz dz. 

odpylaj. 
Wyprow. spal. 

przez komin nr.
wys. komina redn. komina 

   %  m m 

1. WR-15/1 
multicyklon osiowy 
MOS; bateria cyklonów; 
filtr pulsacyjny workowy

95 1 80 2,30 

2. WR-15/2 
multicyklon osiowy 
MOS; bateria cyklonów;

99 1 80 2,30 

Dane eksploatacyjne kot owni 

Moc zamówiona 

W ostatnich latach nast pi o zmniejszenie mocy zamówionej z Kot owni K-452 w medium wodnym 

o ok. 2,2%. Stan ten obrazuje poni sza tabela oraz wykres: 
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Tabela 06. 3 Moc zamówiona w systemie ciep owniczym (na podstawie danych z ECO S.A.). 

Wyszczególnienie 
Moc zamówiona w systemie ciep owniczym, MWt 

2014 2015 2016 

Centralne ogrzewanie 25,51 25,42 25,57 

Ciep a woda u ytkowa 0,16 0,16 0,16 

Wentylacja 0,85 0,85 0,23 

Ogó em 26,52 26,43 25,96 

 

Na podstawie powy szej tabeli obserwuje si  niewielki spadek zamówionej mocy u ytkowej 

w systemie ciep owniczym g ównie w zakresie centralnego ogrzewania. Niewielki spadek mocy 

zamówionej na przestrzeni lat 2014-2016 obserwuje si  w zakresie wentylacji. 

 
Wykres 06. 1 Tendencja zmiany mocy zamówionej z Kot owni K-452 (na podstawie danych z ECO S.A.). 
 

Produkcja ciep a 

Zmiany produkcji ciep a z Kot owni K-452, bez uwzgl dnienia strat ciep a na przesyle, zosta a 

przedstawiona na poni szym wykresie: 
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Wykres 06. 2 Zmiany produkcji ciep a z Kot owni K-452 (na podstawie danych z ECO S.A.). 

 

Na podstawie powy szego wykresu obserwuje si  tendencj  wzrostow  w zakresie zmian 

produkcji ciep a z Kot owni K-452. 

 

Zu ycie paliwa 

Zu ycie paliwa w Kot owni K-452 w latach 2014-2016 przedstawia poni sza tabela. 

Tabela 06. 4 Roczne zu ycie paliwa (na podstawie danych z ECO S.A.). 

Roczne zu ycie paliwa 

Rodzaj paliwa 2014 2015 2016 

Mia  w glowy, tys. t/rok 6,39 6,97 7,43 

 

Zu ycie paliwa na przestrzeni ostatnich lat w niewielkim stopniu wzros o.  

Mi dzy 2014 r., a 2016 r. zu ycie paliwa wzros o o ok. 1 040 ton. Jeden z kot ów zainstalowanych 

w kot owni K-452 w roku 2006 wspó spala  razem z w glem paliwo biomasowe. Od tamtego czasu 

nie wyst powa o wspó spalanie w gla z biomas , a w planach rozwojowych spó ki biomasa nie 

jest rozpatrywana w kontek cie mo liwego wykorzystania. 
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Zu ycie energii elektrycznej 

W poni szej tabeli przedstawiono zu ycie energii elektrycznej na potrzeby wytwarzania ciep a 

w kot owni K-452 w latach 2014-2016. 

Tabela 06. 5 Zu ycie energii elektrycznej (na podstawie danych z ECO S.A.). 

Zu ycie energii elektrycznej, MWh 

2014 2015 2016 

550,90 573,00 585,70 

 

Zu ycie energii w latach 2014-2016 kszta tuje si  na stabilnym poziomie wzrastaj c w 2016 r 

o zaledwie 34,80 MWh. 

 

rednioroczna skumulowana sprawno  elektrociep owni 

rednioroczna skumulowana sprawno  w kot owni K-452 w ostatnich latach zosta a 

przedstawiona w poni szej tabeli oraz na wykresie. Sprawno  wytwarzania ciep a utrzymuje si  

na stabilnym poziomie na przestrzeni analizowanych lat , a jej warto ci s  w a ciwe  dla tego typu 

jednostek. 

 

Tabela 06. 6 rednioroczna sprawno  skumulowana produkcji ciep a i energii elektrycznej (na podstawie 
danych z ECO S.A.). 

rednioroczna sprawno  skumulowana produkcji ciep a i energii elektrycznej % 

2014 2015 2016 

85,0% 84,9% 87,2% 
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Wykres 06. 3 rednioroczna sprawno  produkcji ciep a w Kot owni K-452 (na podstawie danych z ECO 
S.A.). 
 

Emisja zanieczyszcze  

W poni szej tabeli przedstawiono wyniki pomiarów emisji zanieczyszcze  z kot owni K-452 

znajduj cej si  w Strzelcach Opolskich. 

Tabela 06. 7 Emisja zanieczyszcze  (na podstawie danych z ECO S.A.). 

Emisja zanieczyszcze , ton/rok 

2014 2015 2016 

py  5,111 4,769 3,112 

SO2 74,133 58,631 92,419 

NO2 16,199 17,518 17,523 

CO 5,020 6,949 10,508 

CO2 11601,020 12653,420 13500,790 

 B(a)P 0,003 0,003 0,003 
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6.2.3 Kot ownie lokalne  

Spó ka ECO S.A. na terenie Strzelec Opolskich eksploatuje, poza powy ej opisanym ród em 

systemowym, równie  trzy kot ownie lokalne: 

 Kot ownia K-468 przy ul. Sienkiewicza 2 z zainstalowanym kot em gazowym o mocy 92 kW, 

 Kot ownia K-469 przy ul. Matejki 31 z zainstalowanym kot em w glowym o mocy 75 kW, 

 Kot ownia K-470 przy ul. Matejki 13 z zainstalowanym kot em w glowym o mocy 200 kW. 

Wymienione kot ownie to jednostki o niewielkiej mocy wytwórczej i zasilaj  w ciep o bezpo rednie 

ich okolice. ród a te znajduj  si  w dobrym stanie technicznym, jednak wymagaj  ci g ej kontroli, 

a tak e prowadzenia dzia a  remontowo-naprawczych, tak by zabezpieczone by y potrzeby 

cieplne odbiorców z tych róde  w przysz ych latach. 

 

6.2.4 System sieciowy 

System dystrybucji ciep a sk ada si  z sieci magistralnych i rozdzielczych, których w a cicielem, 

tak jak w przypadku ród a ciep a, jest Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. z siedzib  w Opolu.  

W systemie sieciowym wyró nia si  trzy typy prowadzenia ruroci gów: 

 sie  tradycyjna, 

 sie  napowietrzna,  

 sie  preizolowana.   

Ca kowita d ugo  sieci cieplnej wysokotemperaturowej wchodz cej w sk ad systemu 

ciep owniczego zasilanego z kot owni ECO S.A. wynosi 23,4 km, w tym 10,6 km stanowi 

nowoczesna sie  cieplna preizolowana. 

D ugo  wszystkich sieci cieplnych niskotemperaturowych w Strzelcach Opolskich nale cych do 

ECO S.A. wynosi 9,9 km, z czego 4,6 km to sieci preizolowane. 
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Struktura podzia u sieci przedstawia si  nast puj co: 

 

Wykres 06. 4 Technologia wykonania sieci (na podstawie danych z ECO S.A.). 
 

Lokalizacj  sieci cieplnej przedstawiono na tle terenów rozwojowych Gminy Strzelce Opolskie, 

w cz ci 05 niniejszego opracowania. 

 

Sie  ciep ownicz  wykonan  w technologii tradycyjnej nale y sukcesywnie, w miar  mo liwo ci 

finansowych przedsi biorstwa, wymieniana na sie  preizolowan , ze wzgl du na jej liczne zalety: 

 zmniejszenie strat ciep a na przesyle, 

 zwi kszenie bezpiecze stwa zasilania odbiorców, 

 zmniejszenie ubytków wody sieciowej, 

 zwi kszenie mo liwo ci przesy owych. 

 

Na dzie  dzisiejszy sie  preizolowana stanowi 45,3% wszystkich sieci, co mo na uzna  za dobry 

wynik. 

 

 

 

Id: 10BDAF6F-F2C2-416A-96FF-665B4E689289. Podpisany Strona 71



 

NR PROJEKTU W-1028 

ZMIANA   

PRACOWNIA PMO4 

STR./STRON 71/172 

 

 

Sie  ciep ownicza wysokich parametrów wyprowadzona jest z ciep owni centralnej przy 

ul. Strzelców Bytomskich magistral  o rednicy pocz tkowej 2 x DN500, która biegnie systemem 

napowietrznym (dwa odcinki o cznej d ugo ci 507 m) jak i w kanale podziemnym, a  do 

ul. Gogoli skiej. W okolicach firm „Adamietz” i „Kleinmann” z magistrali odchodz  przy cza do 

budynków wielorodzinnych przy ul. okietka i domków przy ul. Nefrytowej (2xDN250 i 2xDN100), 

nast pnie, za firmami (ul. Gogoli ska), sie  magistralna rozdziela si  na odcinek 2 x DN300 - do 

osiedla "PIASTÓW L SKICH" oraz odcinek 2 x DN350 w kierunku Zak adu Karnego nr 2 

i ródmie cia. Sie  cieplna na terenie ródmie cia rozga zia si  w kierunku szpitala (Sosnowa - 

Opolska), Zak adu Karnego nr 1 oraz do w z a cieplnego przy ul. Jankowskiego.  

 
Odcinki sieci niskich parametrów rozprowadzaj  ciep o w rejonie ulicy Krakowskiej, Jankowskiego, 

w rejonie zabudowy wielorodzinnej przy ul. Rychla (tzw. "osiedle Rychla"), przy ul. Sosnowej 

i Opolskiej (tzw. "osiedle Koszary"), przy ul. okietka a tak e w rejonie Zak adów Karnych. 

 
Je eli chodzi o mo liwo  wyprowadzenia mocy cieplnej z ciep owni, to szacuje si , 

i  przepustowo  magistrali wychodz cej bezpo rednio z kot owni pozwala na przesy  co najmniej 

dwukrotnie wi kszej mocy od obecnego zapotrzebowania na moc ciepln .  

Jednak z uwagi na fakt, i  moc ród a zosta a zoptymalizowana tj. moc zainstalowana kot ów 

w ciep owni systemowej odpowiada potrzebom cieplnym odbiorców, rezerwy przesy owe nie maj  

pokrycia w rezerwach wytwórczych. 

 

Wielko  z adu i ubytki wody sieciowej 

Krotno ci wymiany wody sieciowej w latach 2014-2016 dla systemu sieciowego nale cych 

do spó ki ECO S.A., a le cej na terenie Strzelec Opolskich zosta y przedstawione w poni szej 

tabeli oraz na wykresie. 

Tabela 06. 8 Krotno ci wymiany wody sieciowej w latach 2014-2016 (na podstawie danych z ECO S.A.). 

Lata Wielko  z adu, m3 Ubytki no nika, m3 
Krotno  wymiany wody 

sieciowej 

2014 840 259 0,3 

2015 840 337 0,4 

2016 840 293 0,3 
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Wykres 06. 5  Krotno ci wymiany wody sieciowej w latach 2014-2016 (na podstawie danych z ECO S.A.). 

Wynik u redniony za ostatnie lata na poziomie 0,4 wymian wody sieciowej na sezon nale y uzna  

za bardzo dobry, co korzystnie wp ywa na koszty ponoszone na eksploatacj  sieci. 

 
Straty ciep a na przenikaniu 

Straty ciep a na przenikaniu do otoczenia w latach 2014 – 2016 kszta tuj  si  na zbli onym 

poziomie i wynosz : 

Tabela 06. 9 Straty ciep a na przenikaniu do otoczenia w latach 2014 – 2016 (na podstawie danych z ECO 
S.A.). 

Lata 
Wielko  strat [%] 

Sezon grzewczy  Okres poza sezonem 

2014 9,2 - 

2015 8,9 - 

2016 9,2 - 

Warto ci te, odno nie strat w okresie sezonu grzewczego, s  na typowym poziomie strat ciep a 

dla systemów ciep owniczych.  
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W z y ciep ownicze 

W z y cieplne s  elementem cz cym system dystrybucji z odbiorc  ciep a. Ich zadaniem jest 

pokrycie potrzeb cieplnych zwi zanych z ogrzewaniem, przygotowaniem ciep ej wody u ytkowej 

oraz wentylacj . 

W mie cie Strzelce Opolskie wyst puje cznie 71 w z ów ciep owniczych pozostaj cych 

w zarz dzie firmy ECO S.A. Wchodz  one w uk ad scentralizowanego systemu ciep owniczego. 

Spo ród 71 w z ów ciep owniczych wszystkie s  w z ami wymiennikowymi, wyposa onymi 

w automatyk  pogodow . 66% w z ów ciep owniczych to w z y indywidualne, pozosta a ich cz  

to w z y grupowe. 

Ponadto na system ciep owniczy sk ada si  11 w z ów, które nie s  zarz dzane przez spó k  ECO 

S.A., w tym 7 w z ów to w z y indywidualne, natomiast 4 to w z y grupowe. 

  

6.2.5 Ceny ciep a dla odbiorców ciep a sieciowego 

Obecnie stosowane taryfy, dla odbiorców ciep a dostarczanego przez spó k  ECO S.A. dla 

odbiorców z terenu gminy Strzelce Opolskie definiuj  nast puj ce grupy odbiorców: 

Grupa B-1St - Odbiorcy zaopatrywani ze ród a ciep a sprzedawcy znajduj cego si  w Strzelcach 

Opolskich, za po rednictwem sieci ciep owniczej sprzedawcy. 

Grupa B-3iSt - Odbiorcy zaopatrywani ze ród a ciep a sprzedawcy znajduj cego si  w Strzelcach 

Opolskich, za po rednictwem sieci ciep owniczej i indywidualnych w z ów cieplnych sprzedawcy. 

B-3i-eeSt - Odbiorcy zaopatrywani ze ród a ciep a sprzedawcy znajduj cego si  w Strzelcach 

Opolskich, za po rednictwem sieci ciep owniczej i indywidualnych w z ów cieplnych sprzedawcy; 

koszty energii elektrycznej zu ywanej w w z ach cieplnych pokrywa odbiorca ciep a. 

Grupa B-3gSt - Odbiorcy zaopatrywani ze ród a ciep a sprzedawcy znajduj cego si  

w Strzelcach Opolskich, za po rednictwem sieci ciep owniczej i grupowych w z ów cieplnych 

sprzedawcy. 

Grupa B-4St - Odbiorcy zaopatrywani ze ród a ciep a sprzedawcy znajduj cego si  w Strzelcach 

Opolskich, za po rednictwem sieci ciep owniczej, grupowych w z ów cieplnych oraz zewn trznych 

instalacji odbiorczych sprzedawcy. 

Poni ej przedstawiono ceny ciep a dla odbiorców ciep a sieciowego w podziale na grupy taryfowe. 

Ceny przedstawione poni ej nie zawieraj  podatku VAT. 

Za o ono, i  czas wykorzystania mocy cieplnej wynosi 6 500 GJ/MW. 
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Tabela 06. 10 Ceny ciep a dla odbiorców ciep a sieciowego (na podstawie danych z ECO S.A.). 

Grupa taryfowa 

Czas 
wykorzystania 
mocy cieplnej, 

GJ/MW 

Op ata za GJ dla 
wytworzenia 

Op ata za GJ za 
przesy  

Op ata czna 

PLN/GJ PLN/GJ PLN/GJ 

B-1St 

6500 

39,70 13,30 53,00 

B-3iSt 39,70 25,60 65,30 

B-3i-eeSt 39,70 23,90 63,60 

B-3gSt 39,70 19,50 59,20 

B-4St 39,70 25,20 64,90 

 

Najwy sza cena za odbiór ciep a sieciowego posiada Grupa B-4St natomiast najni sz  B-1St. 

 

6.3 Zapotrzebowanie na ciep o sieciowe  

Porównanie mocy cieplnej zamówionej w systemie ciep owniczym w latach 2014 – 2016 

przedstawia tabela: 

Tabela 06. 11 Porównanie mocy cieplnej zamówionej w systemie ciep owniczym w latach 2014 – 2016 
(na podstawie danych z ECO S.A.). 

Wyszczególnienie 
Moc zamówiona w systemie ciep owniczym, MWt 

2014 2015 2016 

Centralne ogrzewanie 25,51 25,42 25,57 

Ciep a woda u ytkowa 0,16 0,16 0,16 

Wentylacja 0,85 0,85 0,23 

Ogó em 26,52 26,43 25,96 

 

 

W rozpatrywanych latach moc zamówiona z systemu ciep owniczego uleg a obni eniu 

do blisko 26MW, na co z o y a si  racjonalizacja mocy zamówionej przez odbiorców, tylko 

cz ciowo kompensowana poprzez przy czenia nowych odbiorców.  

 

Tendencj  zmiany zamówionej mocy w medium wodnym, równie  w podziale na cele, którym 

s u y, przedstawiono na poni szych wykresach. 
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Wykres 06. 6 Tendencja zmiany zamówionej mocy (na podstawie danych z ECO S.A.). 

Na podstawie powy szego wykresu obserwowany jest niewielki spadek mocy zamówionej 

w stosunku do 2014 r. 

 
Wykres 06. 7 Tendencja zmiany zamówionej mocy w podziale na jej funkcje (na podstawie danych z ECO 
S.A.). 
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Moc zamówiona ze wzgl du na potrzeby odbiorców wynikaj ce z centralnego ogrzewania 

osi gn a stabilizacj , na któr  z o y a si  racjonalizacja mocy zamówionej jak równie  

kompensowana poprzez przy czenia nowych u ytkowników. Moc zamówiona na potrzeby ciep ej 

wody u ytkowej pozostaje natomiast od kilku lat na niezmiennym poziomie. Trend taki oznacza, 

e zmniejszenia mocy zamówionej wynikaj  z dzia a  termomodernizacyjnych, które 

w nast pnych latach niew tpliwie b d  kontynuowane. 

 

Przyczyny zmian mocy zamówionej wynikaj  ze: 

 zmniejszenia mocy zamówionej na potrzeby centralnego ogrzewania z tytu u 

termomodernizacji, 

 pod cze  nowych odbiorców, 

 zwi kszonego zapotrzebowania na ciep o na cele wentylacji. 

 

Zapotrzebowanie mocy cieplnej z systemu ciep owniczego w 2016 r. w podziale na grupy 

odbiorców przedstawia tabela oraz wykres. 

Tabela 06. 12 Zapotrzebowanie mocy cieplnej z systemu ciep owniczego w 2016 r. (na podstawie danych 
z ECO S.A.). 

grupy odbiorców co, MW c.w.u., MW wentylacja, MW 
Spó dzielnie 
mieszkaniowe 

11,63 0,00 0,00 

S u ba zdrowia 0,56 0,00 0,23 

Szko y, Przedszkola, 
obki 

2,54 0,04 0,00 

Urz dy miast i gmin 0,92 0,00 0,00 

Urz dy pa stwowe 1,76 0,00 0,00 

Instytucje kulturalne 
oraz spo eczne 

0,62 0,07 0,00 

Parafie 0,05 0,00 0,00

Indywidualni odbiorcy 0,10 0,00 0,00 

Wspólnoty 
mieszkaniowe 

4,15 0,05 0,00 

Us ugi komercyjne, 
Handel, Przemys  

3,24 0,00 0,00 

RAZEM 25,57 0,16 0,23 
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Na podstawie powy szej tabeli mo na stwierdzi , e najwi ksze zapotrzebowanie mocy cieplnej 

z systemu ciep owniczego w ww. grupach odbiorców   z zapotrzebowania mocy cieplnej na 

wentylacj  z systemu ciep owniczego na terenie Gminy korzysta jedynie S u ba zdrowia. 

W zakresie ciep ej wody u ytkowej korzystaj  g ównie jednostki Gminne oraz nieliczne wspólnoty 

mieszkaniowe. 

 
Wykres 06. 8 Udzia  poszczególnych odbiorców w strukturze ciep a pochodz cego z systemu 
ciep owniczego (na podstawie danych z ECO S.A.). 
 

Najwi ksz  grup  odbiorców ciep a z systemu ciep owniczego stanowi  budynki wielorodzinne, 

których udzia  w zapotrzebowaniu ciep a z systemów wynosi oko o 62% (spó dzielnie oraz 

wspólnoty mieszkaniowe). Znaczna cz  mocy zamówionej z systemu ciep owniczego 

przynale y do obiektów u yteczno ci publicznej. Systemy ciep ownicze nie zasilaj  w zasadzie 

budynków jednorodzinnych, gdy  ze wzgl dów techniczno – ekonomicznych jest to cz sto 

dzia anie nieuzasadnione. Efektywno  energetyczna systemu ciep owniczego obni a si  

w przypadku zasilania w ciep o obiektów jednorodzinnych. Z tego te  powodu w analizie 

potencjalnych zmian zapotrzebowania na ciep o w przysz ych latach (punkt 6.4.1), za o ono 

znikom  ilo  budynków jednorodzinnych mo liwych do pod czenia do systemu ciep owniczego 

w przysz ych latach. 
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Porównanie sprzeda y ciep a z systemu ciep owniczego Gminy Strzelce Opolskie przedstawia 

tabela: 

Tabela 06. 13 Porównanie sprzeda y ciep a z systemu ciep owniczego (na podstawie danych z ECO S.A.). 

Wyszczególnienie 
Sprzeda  ciep a, GJ 

2014 2015 2016 

Centralne ogrzewanie 111 096 121 504 131 881 

Ciep a woda u ytkowa 711 790 763 

Wentylacja 1 918 2 132 1 442 

Ogó em 113 725 124 426 134 086 

 

Sprzeda  ciep a w ostatnich latach ulega a pewnym wahaniom, co jest spowodowane ró nymi 

okresami zimowymi oraz ró nymi temperaturami zewn trznymi podczas tych okresów. 

Najwi ksza sprzeda  ciep a mia a miejsce w roku 2016. 

Ilo  sprzedanego ciep a w ostatnich latach ilustruje poni szy wykres. 

 
Wykres 06. 9 Zmiany sprzeda y ciep a (na podstawie danych z ECO S.A.). 
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6.4 Ocena stanu aktualnego  

6.4.1 Ocena stanu róde  ciep a 

Jak ju  wspomniano wcze niej na terenie Gminy Strzelce Opolskie wyst puje jedno ród o ciep a 

systemowego – kot ownia K-452 eksploatowana przez spó k  ECO S.A. oraz 3 kot ownie lokalne 

równie  eksploatowane przez ECO S.A. Kot ownie te spe niaj  obowi zuj ce je wymagania 

rodowiskowe. 

Podstawowym paliwem w ród ach ciep a jest mia  w gla kamiennego. Nadwy ka mocy 

zainstalowanej, w stosunku do mocy zamówionej przez odbiorców wyst puje w ilo ci ok. 4 MW. 

Jest to nadwy ka pozwalaj ca na pod czanie do systemu ciep owniczego nowych odbiorców. 

ród a te wymagaj  prowadzenia systematycznych remontów i modernizacji maj cych na celu nie 

pogorszenie stanu technicznego. Ogólny ich stan ocenia si  jako dobry. 

  

6.4.2 Ocena systemów dystrybucji ciep a 

Zasi giem terytorialnym systemy ciep ownicze obejmuj  cz  obszaru miasta Strzelce Opolskie, 

co zosta o zobrazowane na poni szym rysunku. 

  

 

 

Rysunek 06. 1 Systemy ciep ownicze na terenie miasta Strzelce Opolskie (na podstawie danych 
z ECO S.A.). 
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Pozosta e miejscowo ci na terenie Gminy nie s  zaopatrywane w ciep o sieciowe. 

Ogólny stan sieci ciep owniczych w Strzelcach Opolskich jest dobry i nie stanowi zagro e  dla 

sprawnego i bezzak óceniowego przesy u medium grzewczego. wiadczy  mo e o tym bardzo 

dobra krotno  wymian wody sieciowej. Stan izolacji ruroci gów nie budzi zastrze e , o czym 

wiadcz  straty ciep a na przesyle, które za rok 2016 wynios y oko o 9,2%. Straty ciep a na 

ruroci gach w stanie aktualnym s  porównywalne ze stratami jakie by y odnotowane w ostatnich 

latach. W systemie ciep owniczym 100% w z ów to w z y wymiennikowe i jest to w a ciwa 

praktyka dla systemów ciep owniczych. 

 

W zwi zku z powy szym nale y w dalszym ci gu kontynuowa  dzia ania polegaj ce 

na systematycznej przebudowie sieci cieplnych wykonanych w technologii tradycyjnej (kana owej) 

na sieci cieplne preizolowane. 

Ogólnie w z y ciep ownicze wymagaj  prowadzenia sukcesywnych remontów i modernizacji. 

 

6.4.3 Ocena bezpiecze twa dostaw ciep a  

Bazuj c zarówno na przeprowadzonej analizie i ocenie stanu aktualnego zarówno róde  ciep a 

jak i sieci cieplnych nie dostrzega si  zagro e  zwi zanych z bezpiecze stwem dostaw ciep a, 

w kontek cie wymaga  krajowych i unijnych, do jego odbiorców w stanach innych ni  awaryjne. 

Ogólny stan techniczny systemu ciep owniczego nale y okre li  jako dobry. 

Równie  ze wzgl du na pi tnastoletni okres obj ty analiz  nie dostrzega si  w chwili obecnej 

zagro e  dla przysz ego funkcjonowania systemu cieplnego na terenie Strzelec Opolskich.  

 

6.5 Prognoza zapotrzebowania na moc ciepln  

Analizowany system ciep owniczy charakteryzuje si  rozwini ciem uk adu sieciowego 

pozwalaj cym na pokrycie ok. 28% potrzeb grzewczych Gminy.  

 

Zmiany w zapotrzebowaniu na ciep o b d  wypadkow : 

 pod czaniem do systemu ciep owniczego nowych obiektów budowlanych, 

 post puj cym procesem termomodernizacji, 

 od czaniem od systemu ciep owniczego istniej cych odbiorców, 

 ewentualnego pod czania budynków istniej cych.  
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6.5.1 Prognoza zwi kszenia obecnego zapotrzebowania 

Pod czenia do systemu nowych obiektów 

Potrzeby cieplne terenów rozwojowych zalecanych do zasilania ciep em sieciowym, a zwi zane 

z ogrzewaniem pomieszcze  i przygotowaniem ciep ej wody u ytkowej powinny by  pokrywane 

z systemu ciep owniczego. W szczególno ci zaleca si  pokrywanie potrzeb cieplnych nowego 

budownictwa wielorodzinnego za pomoc  systemu ciep owniczego, o ile sie  ciep ownicza 

znajduje si  w odleg o ci pozwalaj cej na ekonomiczne uzasadnienie pod czenie obiektu 

do sieci. 

Analiza zwi kszenia mocy zamówionej z systemów ciep owniczych w tym punkcie obejmuje 

przede wszystkim potencjalne przy czenie nowych odbiorców do systemów cieplnych 

z wyznaczonych w cz ci 05 terenów rozwojowych Gminy, znajduj cych si  w stosunkowo bliskiej 

odleg o ci od obecnych sieci cieplnych. 

W wyniku przyj tych za o e , ze szczególnym uwzgl dnieniem tempa rozwoju Gminy, 

okre lonego w cz ci 04 niniejszego opracowania, poni ej zaprezentowano wyniki oblicze  dla 

scenariusza optymalnego rozwoju Gminy. W rozwa aniach tych nie uj to zwi kszenia 

zapotrzebowania na moc ciepln  obiektów z terenów produkcyjnych, których wielko  nie jest 

mo liwa do rzetelnego oszacowania na dzie  dzisiejszy.  

Wskazane w poni szych tabelach warto ci oznaczaj  wzrost mocy zamówionej z systemu 

ciep owniczego w stosunku do stanu istniej cego. 

Tabela 06. 14 Prognoza zwi kszenia mocy zamówionej - Scenariusz optymalny (na podstawie danych 
w asnych). 

 

Scenariusz optymalny 

Wzrost zapotrzebowania na moc ciepln , 

ze wzgl du na nowe budownictwo, MW 

do roku 2020 do roku 2024 do roku 2028 do roku 2031 

Zabudowa wielorodzinna 0,09 0,18 0,26 0,32 

Zabudowa jednorodzinna 0,02 0,04 0,06 0,07 

Zabudowa pozosta a 0,08 0,16 0,24 0,29 

cznie 0,19 0,38 0,55 0,68 

 
Proponowanym scenariuszem do wykorzystania jest scenariusz optymalny, który zak ada wzrost 

zaopatrzenia na moc ciepln  do roku 2020 o ok. 0,19 MW, a do 2031 r. o 0,68 MW w stosunku do 

stanu aktualnego.  
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Tabela 06. 15 Prognoza zwi kszenia mocy zamówionej - Scenariusz minimalny (na podstawie danych 
w asnych). 

 

Scenariusz minimalny 

Wzrost zapotrzebowania na moc ciepln , 

ze wzgl du na nowe budownictwo, MW 

do roku 2020 do roku 2024 do roku 2028 do roku 2031 

Zabudowa wielorodzinna 0,08 0,15 0,22 0,27 

Zabudowa jednorodzinna 0,02 0,03 0,05 0,06 

Zabudowa pozosta a 0,06 0,13 0,19 0,23 

cznie 0,16 0,31 0,46 0,57

 
W scenariuszu minimalnym uwzgl dniono najmniejsze parametry rozbudowy na terenach 

rozwojowych, a wzrost zapotrzebowania na moc ciepln  w omawianym scenariuszu do roku 2020 

wyniesie 0,16 MW, a w 2031 0,57 MW. 

Tabela 06. 16 Prognoza zwi kszenia mocy zamówionej – Scenariusz maksymalny (na podstawie danych 
w asnych). 

 

Scenariusz maksymalny 

Wzrost zapotrzebowania na moc ciepln , 

ze wzgl du na nowe budownictwo, MW 

do roku 2020 do roku 2024 do roku 2028 do roku 2031 

Zabudowa wielorodzinna 0,11 0,21 0,31 0,38 

Zabudowa jednorodzinna 0,02 0,05 0,07 0,08 

Zabudowa pozosta a 0,08 0,16 0,23 0,29 

cznie 0,21 0,42 0,61 0,75
 
Zgodnie z za cznikami 5.1 oraz 4.1, w wyniku przeprowadzonych analiz oraz oblicze , 

nie przewiduje si  znacznego wzrostu budownictwa wielorodzinnego. Natomiast zdecydowana 

wi kszo  nowopowsta ych budynków wielorodzinnych (z tych które rzeczywi cie powstan ) 

powinna zosta  przy czona do systemu ciep owniczego. System ciep owniczy ma rezerwy by taki 

niewielki wzrost zapotrzebowania pokry . Przyj to zatem, e system ciep owniczy pokryje ok. 90% 

potrzeb cieplnych nowego budownictwa wielorodzinnego, 25% potrzeb cieplnych nowych 

obiektów zdefiniowanych jako „pozosta e”, a tak e do 2% nowobudowanych domów 

jednorodzinnych. Podzia u tego dokonano na podstawie analizy blisko ci sieci ciep owniczych 

w stosunku do terenów rozwojowych Gminy. 
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Prognoza zwi kszenia mocy zamówionej w systemie ciep owniczym, w podziale na trzy 

scenariusze przy ogólnych za o eniach jak w rozdziale 04 oraz wg przyj tego schematu jak 

powy ej, przedstawiono w poni szych tabelach. Wskazane w tabelach warto ci dotycz  obiektów 

nowo wybudowanych pod czonych do systemu ciep owniczego i oznaczaj  wzrost mocy 

zamówionej z systemu ciep owniczego w stosunku do stanu istniej cego. 

 

Zwi kszenie mocy zamówionej na potrzeby ciep ej wody u ytkowej (c.w.u.) 

Istniej  odbiorcy pod czeni do systemu ciep owniczego, do których dostarczane jest ciep o na 

potrzeby grzewcze, jednak nie s  zaopatrywani w ciep o na potrzeby c.w.u.. Oznacza to, 

e potencja  zwi kszenia mocy zamówionej z systemu ciep owniczego posiada potencja  

przy czeniowy równie  w ród istniej cych odbiorców. 

Zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby c.w.u. jest stosunkowo niskie, je eli rozpatruje si  

pojedynczego odbiorc , jednak e potencja  ca ej grupy odbiorców istniej cych mo e by  do  

znaczny. Zaleca si , by spó ka ECO S.A. w analizie techniczno-ekonomicznej przeprowadzi a 

analiz  mo liwo ci zwi kszenia dostarczanego ciep a do tych odbiorców. 

Ciep o na potrzeby c.w.u. posiada dwa istotne argumenty, które przemawiaj  

za przeprowadzeniem dzia a  zmierzaj cym do jego zwi kszenia. Po pierwsze zapotrzebowanie 

na c.w.u. nie jest sezonowe, co poza wymiarem dodatkowych zysków finansowych z tego tytu u 

zmniejszy oby równie  straty ciep a do otoczenia na przesyle (zarówno w sezonie grzewczym, jak 

i poza nim), gdy  bardziej doci one ruroci gi generuj  mniejsze straty ciep a. Drugim 

z argumentów przemawiaj cym za tym rozwi zaniem jest sta e zapotrzebowanie na c.w.u. 

odbiorcy, które nie b dzie ulega  zmniejszeniu ze wzgl du na dzia ania termomodernizacyjne. 

Warunkiem powodzenia dla przeprowadzenia takich dzia a  jest konkurencyjno  ekonomiczna 

dla odbiorców, którzy mieliby zmieni  sposób zaspokajania potrzeb na ciep  wod  u ytkow . 

Przyj  nale y, e potencja  dodatkowych pod cze  na potrzeby c.w.u. mo e zosta  

wykorzystany w latach 2021-2024. 

Ze wzgl du na spo eczno-ekonomiczny wymiar tego zagadnienia nie jest mo liwe precyzyjne 

oszacowanie mo liwo ci zwi kszenia zapotrzebowania na moc ciepln  z przeprowadzenia tego 

typu dzia a  w tym opracowaniu. Szacuje si , e realny wzrost zapotrzebowania na moc ciepln  

na potrzeby c.w.u. z powodu tych dzia a  móg by osi gn  rz d jednego megawata. 
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6.5.2 Prognoza zmniejszenia obecnego zapotrzebowania 

W przedstawionym w cz ci 04 bilansie energetycznym Gminy z perspektyw  do roku 2031 

wykazano mo liwo ci zmniejszenia energoch onno ci istniej cych obiektów poprzez dzia ania 

termomodernizacyjne. Przyj to za o enia jak w rozdziale 04 i odniesiono je do obiektów, 

zasilanych przez ECO S.A.  

Wyniki mo liwego zmniejszenia mocy zamówionej w istniej cych budynkach, które s  

zaopatrywane z systemu ciep owniczego przedstawiono w poni szych tabelach. Wskazane 

w tabelach warto ci dotycz  weryfikacji (zmniejszenia) mocy zamówionej przez istniej cych 

odbiorców i oznaczaj  spadek mocy zamówionej z systemu ciep owniczego w stosunku do stanu 

istniej cego.  

Tabela 06. 17 Prognoza zmniejszenia mocy zamówionej – Scenariusz optymalny (na podstawie danych 
w asnych). 

 

Scenariusz optymalny 

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc ciepln  

przez istniej cych odbiorców, MW 

do roku 2020 do roku 2024 do roku 2028 do roku 2031 

Zabudowa wielorodzinna -0,01 -0,02 -0,03 -0,04 

Zabudowa jednorodzinna  0,00  0,00  0,00  0,00 

Zabudowa pozosta a -0,31 -0,54 -0,61 -0,77 

cznie -0,32 -0,57 -0,65 -0,81 
 
W scenariuszu optymalnym przy realizacji termomodernizacji w budynkach zasilanych z ECO S.A. 

szacowany spadek mocy cieplnej do roku 2020 wyniesie 0,57 MW, a do 2031 r. o 0,81 MW. 

Tabela 06. 18 Prognoza zmniejszenia mocy zamówionej – Scenariusz minimalny (na podstawie danych 
w asnych). 

 

Scenariusz minimalny 

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc ciepln  

przez istniej cych odbiorców, MW 

do roku 2020 do roku 2024 do roku 2028 do roku 2031 

Zabudowa wielorodzinna -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 

Zabudowa jednorodzinna  0,00  0,00  0,00  0,00 

Zabudowa pozosta a -0,23 -0,39 -0,45 -0,56 

cznie -0,24 -0,42 -0,47 -0,59 
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Scenariusz minimalny zak ada przy realizacji termomodernizacji w budynkach zasilanych 

z ECO S.A. szacowany spadek mocy cieplnej do roku 2020 wyniesie 0,42 MW, a do 2059 r. 

o 0,81 MW. 

Tabela 06. 19 Prognoza zmniejszenia mocy zamówionej – Scenariusz maksymalny (na podstawie danych 
w asnych). 

 

Scenariusz maksymalny 

Zmniejszenie zapotrzebowania na moc ciepln  

przez istniej cych odbiorców, MW 

do roku 2020 do roku 2024 do roku 2028 do roku 2031 

Zabudowa wielorodzinna -0,02 -0,03 -0,04 -0,05 

Zabudowa jednorodzinna  0,00  0,00  0,00 -0,01 

Zabudowa pozosta a -0,40 -0,70 -0,80 -1,00 

cznie -0,42 -0,74 -0,84 -1,05 
 

W scenariuszu maksymalnym przy realizacji termomodernizacji w budynkach zasilanych 

z ECO S.A. szacowany spadek mocy cieplnej do roku 2020 wyniesie 0,74 MW, a do 2031 r. 

o 1,05 MW (co stanowi ok 4,0% obecnej mocy zamówionej). 

 

Zak adany do realnego osi gni cia jest scenariusz optymalny przy zak adanym poziomie 

termomodernizacji budynków zasilanych przez sie  ciep ownicz  na poziomie 0,81MW 

w perspektywie roku 2031 (co stanowi ok 3,1% obecnej mocy zamówionej). 

 

6.5.3 Wypadkowa zmian z zapotrzebowania na moc ciepln  

Przyj to za o enie, i  w podanych przedzia ach czasowych nast pi kompensacja warto ci mocy 

zamówionej dla odbiorców, którzy od czaj  si  od systemu ciep owniczego, jak i tych istniej cych, 

nowo pod czanych do systemu.  

Wypadkowa zmian zapotrzebowania na moc ciepln  z uwzgl dnieniem wszystkich wy ej 

wymienionych, w punkcie 6.4, czynników zosta a przedstawiona w poni szych tabelach. 

Wskazane w tabelach warto ci oznaczaj  zmian  mocy zamówionej w medium wodnym przez 

odbiorców w stosunku do stanu istniej cego. 
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Tabela 06. 20 Wypadkowa zmian zapotrzebowania na moc ciepln  - Scenariusz optymalny (na podstawie 
danych w asnych). 

 

Scenariusz optymalny 

Wypadkowa zmian zapotrzebowania na moc ciepln , MW 

do roku 2020 do roku 2024 do roku 2028 do roku 2031 

Zabudowa wielorodzinna  0,07  0,15  0,23  0,28 

Zabudowa jednorodzinna  0,02  0,04  0,05  0,06 

Zabudowa pozosta a -0,23 -0,38 -0,38 -0,47 

cznie -0,13 -0,19 -0,09 -0,13 

 

W scenariuszu optymalnym szacuje si , e warto  wypadkowej zmian zapotrzebowania na moc 

ciepln  do roku 2020 spadnie i wynosi  b dzie 0,19 MW, a do 2031 0,13 MW. 

Tabela 06. 21 Wypadkowa zmian zapotrzebowania na moc ciepln  – Scenariusz minimalny (na podstawie 
danych w asnych). 

 

Scenariusz minimalny 

Wypadkowa zmian zapotrzebowania na moc ciepln , MW 

do roku 2020 do roku 2024 do roku 2028 do roku 2031 

Zabudowa wielorodzinna  0,06  0,13  0,20  0,25 

Zabudowa jednorodzinna  0,02  0,03  0,05  0,06 

Zabudowa pozosta a -0,16 -0,27 -0,26 -0,33 

cznie -0,08 -0,10 -0,02 -0,03 

 

Scenariusz minimalny zak ada  spadek zapotrzebowania na moc w 2020 r. o 0,10MW, a w 2031 r. 

o 0,03 MW. 

Tabela 06. 22 Wypadkowa zmian zapotrzebowania na moc ciepln  – Scenariusz maksymalny 
(na podstawie danych w asnych). 

 

Scenariusz maksymalny 

Wypadkowa zmian zapotrzebowania na moc ciepln , MW 

do roku 2020 do roku 2024 do roku 2028 do roku 2031 

Zabudowa wielorodzinna  0,09  0,18  0,27  0,34 

Zabudowa jednorodzinna  0,02  0,04  0,06  0,08 

Zabudowa pozosta a -0,32 -0,54 -0,57 -0,72 

cznie -0,21 -0,32 -0,23 -0,30
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W scenariuszu najbardziej optymistycznym (maksymalnym) spadek zamówionej mocy zak adany 

jest na poziomie 0,32 MW w 2020 r. i 0,30 w 2030 r. 

Przewiduje si  zatem, przy spe nieniu za o e  wy ej przytoczonych, e w perspektywie roku 2031 

moc cieplna zamówiona z systemu ciep owniczego b dzie na zbli onym do obecnego poziomie. 

Moc zamówion  z systemu ciep owniczego w perspektywie roku 2031 przedstawiono w poni szej 

tabeli oraz na wykresie. 

Tabela 06. 23 Moc zamówiona w medium wodnym w systemie ciep owniczym (na podstawie danych 
w asnych). 

 
Moc zamówiona w medium wodnym w systemie ciep owniczym, MW 

do roku 2020 do roku 2024 do roku 2028 do roku 2031 

Scenariusz optymalny 25,82 25,77 25,86 25,83 

Scenariusz minimalny 25,87 25,85 25,94 25,93 

Scenariusz maksymalny 25,75 25,64 25,72 25,65 
 

 
Wykres 06. 10 Moc zamówiona w medium wodnym w systemie ciep owniczym - wg scenariusza 
(na podstawie danych w asnych). 
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6.6 Efektywny energetycznie system ciep owniczy lub ch odniczy  

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Energetyczne (art. 7b pkt. 4) przez efektywny energetycznie 

system ciep owniczy lub ch odniczy rozumie si  system ciep owniczy lub ch odniczy, w którym do 

wytwarzania ciep a lub ch odu wykorzystuje si  co najmniej w: 

1) 50% energi  z odnawialnych róde  energii, lub 

2) 50% ciep o odpadowe, lub 

3) 75% ciep o pochodz ce z kogeneracji, lub 

4) 50% po czenie energii i ciep a, o których mowa w pkt 1–3. 

System ciep owniczy funkcjonuj cy na terenie Strzelec Opolskich nie spe nia powy szych 

kryteriów, gdy  ciep o kierowane do sieci cieplnej jest wytwarzane w kot ach wodnych opalanych 

w glem. By spe ni  przytoczony powy ej warunek narzucony przez ustaw  konieczna by aby 

znaczna ingerencja w technologi  produkcji ciep a poprzez np. przebudow  zabudowanych 

obecnie kot ów w glowych na kot y biomasowe lub te  zabudowanie nowych kot ów parowych 

wraz z turbozespo em (co jednak spowodowa oby konieczno  odstawienia z eksploatacji 

istniej cych jednostek wytwórczych). Tak g boka modernizacja istniej cego uk adu 

technologicznego, przy obecnym w a ciwym stanie technicznym ród a ciep a, nie znajduje 

uzasadnienia ekonomicznego. 

W zwi zku z powy szym nie zak ada si  by w najbli szym czasie by na terenie Strzelec Opolskich 

funkcjonowa  efektywnie energetycznie (w my l przytoczonych powy ej zapisów wynikaj cych 

z Ustawy Prawo energetyczne) system ciep owniczy lub ch odniczy. 

 

6.7 Kierunki rozwoju i zmiany w systemie ciep owniczym 

Analizowany system ciep owniczy charakteryzuje si  rozwini tym uk adem sieciowym 

pozwalaj cym na pokrycie ok. 28% powierzchni grzewczych Gminy. Analizuj c mo liwo ci 

rozwoju i modernizacji systemu ciep owniczego w mie cie Strzelce Opolskie mo na stwierdzi , 

e posiada on znaczne rezerwy w systemie przesy owym. Je eli chodzi o moc ród a ciep a, 

to nale y stwierdzi , i  jest zoptymalizowana i dostosowana do obecnego obci enia systemu 

ciep owniczego, cho  pozostawiona rezerwa mocy zainstalowanej pozwala na przy czenie 

nowych odbiorców.  

Analizuj c mo liwo ci rynku paliw w kraju oraz tendencje wzrostu cen gazu i oleju opa owego 

w odniesieniu do cen mia u w glowego, nale y stwierdzi , e w przypadku systemów 

ciep owniczych o rozmiarach podobnych do systemu strzeleckiego, podstawowym paliwem 

u ywanym w ciep owniach zasilaj cych system wci  b dzie mia  w glowy.  
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W perspektywie najbli szych lat strzelecki system ciep owniczy powinien by  w dalszym ci gu 

oparty o ten rodzaj paliwa i eksploatowany przez okres uzasadniony wzgl dami ekonomicznymi 

i technicznymi. Tylko w przypadku obiektów po o onych na peryferiach miasta – tj. oddalonych 

znacznie od systemu ciep owniczego nale y, w miejsce paliw w glowych stosowa  paliwa gazowe 

lub olej opa owy. 

Z punktu widzenia ekologicznego istniej ca ciep ownia jest mniej uci liwa dla rodowiska 

ni  rozproszone ród a na paliwo sta e g ównie ze wzgl du na stosowanie odpowiednich 

systemów odpylaj cych i wysoko ci emitera. 

W wietle powy szych uwag nale y d y  do doci enia istniej cego systemu ciep owniczego 

poprzez przy czanie kolejnych odbiorów. 

 

Przewiduje si , e w wyniku prowadzenia dzia a  racjonalizuj cych u ytkowanie ciep a 

zapotrzebowanie ciep a z systemów ciep owniczych b dzie si  sukcesywnie zmniejsza , tak jak 

to mia o miejsce do tej pory. Spadek zapotrzebowania mocy cieplnej z systemów ciep owniczych 

przewiduje si  zgodnie z przedstawionymi w punkcie 6.4 obliczeniami. 

 

Osi gni cie zmniejszenia zapotrzebowania mocy cieplnej uzyskane zostanie dzi ki nast puj cym 

dzia aniom: 

 zmniejszenie energoch onno ci budynków przez dzia ania termomodernizacyjne, 

 zoptymalizowanie ilo ci ciep a dla zapewnienia komfortu cieplnego poprzez wyregulowanie 

hydrauliczne wewn trznych instalacji oraz zautomatyzowanie odbioru ciep a, 

 zmniejszenie strat sieci cieplnych poprzez optymalizacj  doboru temperatury wody 

grzewczej i nat enia przep ywu, 

 pomiar zu ycia ciep a za pomoc  liczników ciep a i jego rozdzia  za pomoc  podzielników 

 prowadzenie racjonalnej regulacji „ilo ciowo–jako ciowej” dostosowanej do rzeczywistych 

potrzeb cieplnych budynków. 

 

Potencjalne zwi kszenie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców równie  zosta y opisane 

w punkcie 6.4. Analiz  potencjalnych nowych odbiorców nale y przeprowadza  cznie 

z przygotowan  map  terenów rozwojowych na terenie Gminy oraz obliczeniami wykonanymi dla 

tych terenów w cz ci 05 niniejszego opracowania. 
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Efektem pod czenia ka dego nowego odbiorcy b dzie doci enie ciep oci gów, a to z kolei 

b dzie skutkowa o zmniejszenie strat ciep a na przesyle, co przyniesie za sob  oszcz dno ci 

finansowe. W zwi zku z tym faktem, spó ka ECO S.A. mo e rozwa y  wprowadzenie zach t dla 

nowych odbiorców (np. poprzez zmniejszenie kosztów budowy przy czy), aby pozyska  jak 

najwi ksz  ich liczb . Dzia ania takie s  uzasadnione równie  ze wzgl du na fakt, i  na terenie 

Gminy b dzie trwa  ci g y proces termomodernizacyjny istniej cego budownictwa.  

Spadki mocy zamówionej z systemu przez odbiorców w wyniku tych dzia a  b d  pogarsza y 

warunki pracy zarówno sieci cieplnych jak i ród a ciep a, przez co spada  b dzie ich wydajno . 

Fakt ten powinien by  impulsem w celu intensyfikacji dzia a  zmierzaj cych do pod czania do 

systemu jak najwi kszej liczby nowych odbiorców, którzy b d  kompensowa  zmniejszenia 

zapotrzebowania ze wzgl du na dzia ania termomodernizacyjne odbiorców. 

 

Poni ej przedstawiono kilka podstawowych zalet, z punktu widzenia odbiorcy ciep a, zwi zanych 

z pod czeniem istniej cych obiektów do systemu ciep owniczego: 

 wi ksza skuteczno  (zarówno techniczna i ekonomiczna) oczyszczania spalin 

ze szkodliwych zanieczyszcze  – aspekt ekologiczny, 

 ni sze koszty obs ugi ni  w przypadku zainstalowania kot owni lokalnych – aspekt 

ekonomiczny, 

 mniejsza moc centralnego ród a ciep a w stosunku do cznej mocy kot ów indywidualnych 

– aspekt ekologiczno-ekonomiczny. 

Zaleca si , aby w miar  mo liwo ci finansowych, prowadzi  prace, których efektem b dzie 

wymiana ruroci gów na preizolowane. 

Ponadto w szczegó owych planach rozwojowych spó ki ECO S.A. na lata 2017-2019 znajduje si : 

 Wymiana sieci tradycyjnej n/p na preizolowan  od budynku J. Rychla 4 do budynku 

J. Rychla 2 (DN80 - L=72m),  

 Wymiana sieci tradycyjnej n/p na preizolowan  od komory K1b do przedszkola nr 10 

ul. Asnyka (DN50 - L=24m),  

 Wymiana sieci tradycyjnej n/p na preizolowan  od budynku Jankowskiego 6 do 

ul. Krakowskiej (DN200 L=235m),  

 Zabudowa odgazowywacza w kot owni K-452, 

 Ekspertyza i projekt modernizacji komina K-452. 
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Ze wzgl du na specyfik  uk adu technologicznego kot owni K-452, w której to zabudowane 

s  wy cznie kot y wodne, nie wyst puje mo liwo  produkcji energii elektrycznej. Zastosowanie 

uk adu kogeneracyjnego wymaga oby gruntownych zmian w istniej cym ródle ciep a z zabudow  

nowych kot ów parowych oraz turbin na czele wraz z towarzysz c  im infrastruktur . Ponadto 

zabudowa nowych kot ów wymusi aby wy czenie z eksploatacji istniej cych kot ów, co ze 

wzgl du na poprawny stan techniczny istniej cego ród a ciep a, nie ma uzasadnienia 

technicznego i ekonomicznego. W zwi zku z powy szym nie zak ada si  powstania na terenie 

Gminy Strzelce Opolskie w najbli szych latach kogeneracyjnego uk adu produkuj cego ciep o 

oraz energi  elektryczn . 
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7. CZ  07 – SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY  

7.1 Informacje ogólne  

Ocena pracy istniej cego systemu elektroenergetycznego zasilaj cego w energi  elektryczn  

odbiorców z terenu Gminy Strzelce Opolskie oparta zosta a na informacjach uzyskanych w: 

 Polskie Sieci Energetyczne S. A. Oddzia  w Katowicach,  

 TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia  w Opolu. 

 

7.2 System elektroenergetyczny – stan aktualny  

7.2.1 Sie  najwy szego i wysokiego napi cia, G ówne Punkty Zasilania (GPZ)  

Przez teren Gminy Strzelce Opolskie nie przebiegaj  linie energetyczne najwy szego napi cia, 

o napi ciu wy szym ni  110 kV. Nie wyst puj  równie  stacje transformatorowe najwy szego 

napi cia. 

Przez teren miasta i teren wiejski przebiega dwutorowa napowietrzna linia 110 kV, stanowi ca 

w asno  TAURON Dystrybucja S.A. o relacjach: 

 
 pierwszy tor typu AFL-6 240 i 185 mm2 :  

 Blachownia – Strzelce Opolskie  - d . ok.  4,6 km, 

 Strzelce Opolskie - Ozimek  - d . ok.11,2 km. 

 
 drugi tor typu: AFL-6 185 mm2 :  

 Blachownia –Strzelce Piastów  - d . ok.  3,1 km, 

 Strzelce Piastów - Kronotex  - d . ok.  4,4 km, 

 Kronotex - Ozimek     - d . ok.12,3 km. 

 

Powy sze linie wysokiego napi cia kierowane s  do stacji G ównego Punktu Zasilania - GPZ 

Strzelce Opolskie oraz GPZ Strzelce Piastów, gdzie energia elektryczna transformowana jest do 

poziomu redniego napi cia. 

 

Odbiorcy energii elektrycznej z terenu Gminy Strzelce Opolskie zasilani s  z dwóch GPZ-tów; 

Strzelce Opolskie 110/30/15 kV wyposa onego w dwa trójuzwojeniowe transformatory o mocy 

40/25/25 MVA ka dy i Strzelce Piastów 110/15 kV, w którym zainstalowane s  dwa transformatory 

ka dy o mocy 10 MVA.  
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Obci enie poszczególnych linii 15 kV przedstawiono w poni szej tabeli:   

Tabela 07. 1 Obci enia linii 15 kV  (na podstawie danych z Przedsi biorstw Energetycznych). 

Nazwa GPZ/RS Nazwa pola Tereny zasilane Obci enie, A 
Moc 

czynna, 
MW 

GPZ Strzelce 
Opolskie 

Pionier Strzelce Opolskie 18 0,45 

GPZ Strzelce 
Opolskie 

Ozimek 
Strzelce Opolskie, Rozmierka, 
Rozmierz, Sucha, Grodzisko, 
Jedrvnie, Podborzanv 

40 1 

GPZ Strzelce 
Opolskie 

Miasto 1 Strzelce Opolskie 80 2 

GPZ Strzelce 
Opolskie 

Szpital Strzelce Opolskie 61 1,50 

GPZ Strzelce 
Opolskie 

Miasto 2 
Strzelce Opolskie, Brzeziny, 
Kaczorownia 

50 1,25 

GPZ Strzelce 
Opolskie 

Zawadzkie 
Nowa Wei , Szczepanek, 
Farska Kolonia Dziewkowice 

46 1,15 

GPZ Strzelce 
Opolskie 

Tarnów Kosice, Szymiszów, Sucha 61 1,50 

GPZ Strzelce 
Piastów 

Strzelce 2 Strzelce Opolskie 5 0,12 

GPZ Strzelce 
Piastów 

RS Pionier Strzelce Opolskie 4 0,10 

GPZ Strzelce 
Piastów 

TP-1 Strzelce Opolskie 6 0,15 

GPZ Strzelce 
Piastów 

Ko le Warm towice, B otnica 26 0,65 

GPZ Strzelce 
Piastów 

Gogolin 

Strzelce Opolskie, Szymiszów, 
Ro ni tów, Kalinów, Kalinowice, 
Ligota Dolna, Ligota Górna, 
Biadacz, Niwki, Dolna Lipa 

45 1,12 

GPZ Strzelce 
Piastów 

Adamietz Strzelce Opolskie 64 1,60 

GPZ Strzelce 
Piastów 

ZKSN 959 Strzelce Opolskie 1,90 0,04 

GPZ Strzelce 
Piastów 

Pionier RS Pionier 4 0,10 

GPZ Strzelce 
Piastów 

Olszowa1 Ro ni tów 14,80 0,37 

GPZ Zawadzkie Strzelce 
Barwinek, Gajdowe, Doryszów, 
B otnica, P u nica, Por ba 
P u nicka, Osiek, Strzelce Op. 

63,80 1,59 

GPZ Ozimek Zawadzkie Banatki, Kad ub 42,50 1,06 
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W oparciu o dokonywane okresowo ogl dziny, remonty stan sieci elektroenergetycznej oraz stacji 

GPZ mo na okre li  jako dobry a istniej ce rezerwy w stacjach GPZ pozwalaj  na rozwój Gminy 

i pod czenie nowych odbiorców do systemu elektroenergetycznego. 

 

7.2.2 Sie  redniego i niskiego napi cia, stacje energetyczne SN/nN  

Z GPZ zlokalizowanych na terenie Gminy wyprowadzone s  linie redniego napi cia 15 kV 

w kierunku stacji transformatorowych. 

czna d ugo  linii o napi ciu 15 kV wynosi ok. 186,4 km. 

Dostawa energii elektrycznej do poszczególnych odbiorców odbywa si  liniami redniego napi cia 

15 kV pracuj cymi w uk adzie wrzecionowym – wie  oraz p tlowym i pó p tlowym – miasto. 

Generalnie uznaje si , e bezpiecze stwo dostaw energii elektrycznej na terenie Gminy jest na 

odpowiednim poziomie. 

System elektroenergetyczny redniego napi cia obejmuje na terenie Gminy stacje 

transformatorowe z transformacj  napi cia 15/0,4 kV. Aktualnie na terenie Gminy pracuje 

231 stacji transformatorowych 15/0,4 kV.  

W przypadku zwi kszonego zapotrzebowania przekraczaj cego mo liwo ci istniej cych stacji 

transformatorowych nale y wymieni  transformatory na jednostki o wi kszej mocy 

lub w przypadku ogranicze  gabarytowych, budow  nowych stacji transformatorowych. Spo ród 

stacji transformatorowych w zdecydowanej wi kszo ci przypadków istnieje mo liwo  wymiany 

transformatorów na jednostki o wi kszej mocy. 

 

Ogólny stan techniczny linii SN na terenie Gminy Strzelce Opolskie jest dobry. Na bie co nale y 

monitorowa  stan infrastruktury elektroenergetycznej i w razie stwierdzenia konieczno ci remontu 

niezw ocznie do niego przyst pi . 

Stacje transformatorowe SN/nN kieruj  energi  elektryczn  do sieci elektroenergetycznej niskiego 

napi cia, która zasila w energi  elektryczn  najwi ksz  ilo  odbiorców na terenie gminy. Linie s  

wykonane jako napowietrzne oraz kablowe. czna d ugo  linii o napi ciu 0,4 kV wynosi ok. 

329,4 km, z czego ok. 242,8 km linii napowietrznych oraz ok. 75,1 km linii kablowych. 

Ogólny stan sieci niskiego i redniego napi cia ocenia si  jako dobry, a ich zdolno ci przesy owe 

posiadaj  znaczn  rezerw , pozwalaj c  na pod czenie do systemu nowych odbiorców. 

 

Id: 10BDAF6F-F2C2-416A-96FF-665B4E689289. Podpisany Strona 95



 

NR PROJEKTU W-1028 

ZMIANA   

PRACOWNIA PMO4 

STR./STRON 95/172 

 

 

7.2.3 ród a wytwarzania energii elektrycznej 

Na terenie Gminy Strzelce Opolskie nie wyst puj  obecnie ród a wytwarzania energii 

elektrycznej. Mo liwa jest natomiast budowa farm wiatrowych na terenie Gminy. W uprzednich 

latach zawarta by a umowa przy czeniowa z TAURON Dystrybucja S. A. o przy czenie do sieci 

SN farmy wiatrowej zlokalizowanej w miejscowo ci Dolna. 

  
7.3 Zapotrzebowanie na moc i energi  elektryczn  

Zapotrzebowanie na energi  elektryczn  wynika z potrzeb gospodarstw domowych, obiektów 

u yteczno ci publicznej oraz potrzeb zak adów us ugowych i produkcyjnych funkcjonuj cych na 

terenie Miasta i Gminy. Zapotrzebowanie na energi  elektryczn  w mie cie Strzelce Opolskie 

w latach 2015 i 2016 przedstawiono w poni szych tabelach (w podziale na umowy kompleksowe 

oraz umowy dystrybucyjne).  

Tabela 07. 2 Umowy kompleksowe, dystrybucyjne – 2015r (na podstawie danych z Przedsi biorstw 
Energetycznych). 

Umowy kompleksowe – 2015r

Grupa odbiorców
energii elektrycznej – 2015 r.

Ilo  odbiorców
energii

elektrycznej

Roczne zu ycie energii
elektrycznej
[MWh/rok]

Grupa taryfowa A (odbiorcy na wysokim napi ciu) - -

Grupa taryfowa B (odbiorcy pobieraj cy energi  el.
na cele produkcyjne i us ugowe na rednim napi ciu)

5 6 049

Grupa taryfowa C (odbiorcy pobieraj cy energi  el.
na cele produkcyjne i us ugowe na niskim napi ciu)

586 5 258

Grupa taryfowa G (odbiorcy komunalno-bytowi na
niskim napi ciu)

8 961 13 648

Razem: 9 552 24 955

Umowy dystrybucyjne – 2015r 

Grupa odbiorców
energii elektrycznej – 2015 r.

Ilo  odbiorców
energii

elektrycznej

Roczne zu ycie energii
elektrycznej
[MWh/rok]

Grupa taryfowa A (odbiorcy na wysokim napi ciu) bd bd

Grupa taryfowa B (odbiorcy pobieraj cy energi  el.
na cele produkcyjne i us ugowe na rednim napi ciu)

13 35 675

Grupa taryfowa C i G (odbiorcy pobieraj cy energi  el.na 
cele produkcyjne i us ugowe oraz gospodarstwa 
domowe na niskim napi ciu)

539 11 915

Razem: 552 47 590 
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Tabela 07. 3 Umowy kompleksowe, dystrybucyjne – 2016r (na podstawie danych z Przedsi biorstw 
Energetycznych). 

Spó ka Tauron Dystrybucja S.A. nie dysponuje danymi dla obszaru ca ej gminy Strzelce Opolskie. 

Na podstawie analiz przez ni  przeprowadzonych szacuje si , e warto  zu ycia energii 

elektrycznej corocznie wzrasta o 1%. Na potrzeby niniejszego opracowania mo na zatem przyj , 

e warto  ta jest sta a, gdy  nie zmienia w sposób istotny warunków dostarczenia energii 

elektrycznej do odbiorców i nie wp ywa ona na ograniczanie mo liwo ci przesy owych. Wzrost 

zapotrzebowania w takim zakresie nie powoduje równie  istotnych inwestycji w rozbudow  

systemu elektroenergetycznego (wymaga si  jedynie utrzymania jej w a ciwego stanu 

technicznego).  

Umowy kompleksowe – 2016r

Grupa odbiorców
energii elektrycznej – 2016 r.

Ilo  odbiorców
energii

elektrycznej

Roczne zu ycie energii
elektrycznej
[MWh/rok]

Grupa taryfowa A (odbiorcy na wysokim napi ciu) bd bd

Grupa taryfowa B (odbiorcy pobieraj cy energi  el.
6 7 496

na cele produkcyjne i us ugowe na rednim napi ciu)
Grupa taryfowa C (odbiorcy pobieraj cy energi  el.

579 5 483
na cele produkcyjne i us ugowe na niskim napi ciu)
Grupa taryfowa G (odbiorcy komunalno-bytowi na

8 973 13 358
niskim napi ciu)

Razem: 9 558 26 337

Umowy  dystrybucyjne – 2016r

Grupa odbiorców
energii elektrycznej – 2016 r.

Ilo  odbiorców
energii

elektrycznej

Roczne zu ycie energii
elektrycznej
[MWh/rok]

Grupa taryfowa A (odbiorcy na wysokim napi ciu) bd bd

Grupa taryfowa B (odbiorcy pobieraj cy energi  el.
na cele produkcyjne i us ugowe na rednim napi ciu)

14 36 776

Grupa taryfowa C i G (odbiorcy pobieraj cy energi  el. 
na cele produkcyjne i us ugowe oraz gospodarstwa 
domowe na niskim napi ciu)

536 12 137

Razem: 550                 48 913
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Ponadto spó ka Tauron Dystrybucja S.A. poinformowa a o wyst powania na terenie Gminy 

odbiorców energii elektrycznej na najwy szym napi ciu, jednak ze wzgl du na uwarunkowania 

prawne i umowne nie wskazuje dla nich konkretnych danych. W zwi zku z powy szym nie ma 

mo liwo ci przeprowadzenia analiz w zakresie dystrybucji energii na najwy szym napi ciu. 

 

7.4 Ocena systemu elektroenergetycznego 

1) Gmina Strzelce Opolskie jest w ca o ci zelektryfikowana.  

2) System elektroenergetyczny zaspakaja potrzeby wszystkich dotychczasowych odbiorców 

energii elektrycznej, a stan techniczny sieci elektroenergetycznych na terenie Gminy mo na 

ogólnie oceni  jako dobry. 

3) Istniej  rezerwy umo liwiaj ce dalsze zaspokojenie zapotrzebowania w energi  elektryczn  

nowym odbiorcom. 

4) W przypadku zwi kszonego zapotrzebowania na energi  elektryczn  na terenie Gminy 

istnieje mo liwo  wymiany transformatorów w stacjach transformatorowych na jednostki 

o wi kszej mocy lub budowy nowych stacji transformatorowych. 

5) Pewno  zasilania Gminy mo na oceni  jako wysok . 

  

7.5 Prognoza zu ycia energii elektrycznej  

Za o enia do prognoz - tereny rozwojowe 

Przyrost zapotrzebowania na moc i energi  elektryczn  na terenie Gminy Strzelce Opolskie 

wynika  b dzie zarówno z rozwoju budownictwa mieszkaniowego jak równie  rozwoju dzia alno ci 

us ugowej i przemys owej. Zapotrzebowanie na energi  elektryczn  terenów rozwojowych 

przedstawiono w za czniku nr 05.2 (w cz ci 05 opracowania). Obliczenia wykonano przy 

za o eniu 100% zagospodarowania terenów rozwojowych Gminy. Zestawienie zbiorcze wyników 

pokazano poni ej. Wielko  zapotrzebowania na energi  elektryczn  wynikaj ca z terenów 

rozwojowych wynosi oko o 72,0 MW.  

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla terenów uj tych w niniejszej cz ci opracowania wynosi 

odpowiednio: 

 Budownictwo wielorodzinne        3,4 MW,   30,3 ha, 

 Budownictwo jednorodzinne     13,7 MW, 251,8 ha, 

 Tereny us ugowo - handlowe     13,0 MW, 188,4 ha, 

 Tereny przemys owo-produkcyjne  41,9 MW, 523,4 ha. 
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Zasilanie terenów rozwojowych przewiduje si  poprzez rozbudow  sieci redniego i niskiego 

napi cia oraz budow  nowych stacji transformatorowych. 

Realizacj  zasilania terenów rozwojowych przewiduje si  w miar  ich zagospodarowywania.  

Natomiast nie przewiduje si , by do roku 2031 na terenach tych zapotrzebowanie na moc i energi  

elektryczn  mia o wzrosn  w tak znacz cy sposób. Warto ci przedstawione powy ej okre laj  

maksymalne przysz o ciowe potrzeby Gminy. 

 

Za o enia - tereny istniej cego budownictwa 

Wzrost zapotrzebowania na energi  elektryczn  wynika  b dzie nie tylko z zagospodarowania 

terenów rozwojowych, ale równie  ze wzrostu zapotrzebowania istniej cych odbiorców z tytu u 

zwi kszonego wykorzystania sprz tu gospodarstwa domowego oraz zwi kszenia zu ycia energii 

elektrycznej na cele grzewcze oraz klimatyzacyjne.  

Prognoz  zapotrzebowania na energi  elektryczn  wykonano dla wszystkich analizowanych 

scenariuszy rozwoju Gminy, przy ogólnych za o eniach jak w rozdziale 04. 

Wzrost zapotrzebowania na energi  elektryczn  przedstawiono w poni szych tabelach: 

 
Scenariusz optymalny 

Tabela 07. 4 Prognoza zapotrzebowania na energi  elektryczn  na lata 2017 – 2020 (na podstawie 
danych w asnych). 

Prognoza na lata 2017 - 2020 

Typ zabudowy 
Moc przy czeniowa 

kW 

Moc szczytowa 

kW 
Roczne zu ycie en. 

Elektrycznej MWh/rok 

Zabudowa 
jednorodzinna 

1161 325 651 

Zabudowa 
wielorodzinna 

256 72 144 

Zabudowa 
pozosta a 

264 105 211 

cznie 1681 502 1006 
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Tabela 07. 5 Prognoza zapotrzebowania na energi  elektryczn  na lata 2021 – 2024 (na podstawie 
danych w asnych). 

Prognoza na lata 2021 - 2024 

Typ zabudowy 
Moc przy czeniowa 

kW 

Moc szczytowa 

kW 
Roczne zu ycie en. 

Elektrycznej MWh/rok 

Zabudowa 
jednorodzinna 

1162 326 650 

Zabudowa 
wielorodzinna 

224 62 126 

Zabudowa 
pozosta a 

317 89 178 

cznie 1703 477 954 

 

Tabela 07. 6 Prognoza zapotrzebowania na energi  elektryczn  na lata 2025 – 2028 (na podstawie 
danych w asnych). 

Prognoza na lata 2025 - 2028 

Typ zabudowy 
Moc przy czeniowa 

kW 

Moc szczytowa 

kW 
Roczne zu ycie en. 

Elektrycznej MWh/rok 

Zabudowa 
jednorodzinna 

1214 340 680 

Zabudowa 
wielorodzinna 

256 72 143 

Zabudowa 
pozosta a 

370 103 207 

cznie 1840 515 1030 

Tabela 07. 7 Prognoza zapotrzebowania na energi  elektryczn  na lata 2026 – 2031 (na podstawie 
danych w asnych). 

Prognoza na lata 2026 - 2031 

Typ zabudowy 
Moc przy czeniowa 

kW 

Moc szczytowa 

kW 
Roczne zu ycie en. 

Elektrycznej MWh/rok 

Zabudowa 
jednorodzinna 

990 278 554 

Zabudowa 
wielorodzinna 

240 68 134 

Zabudowa 
pozosta a 

248 69 139 

cznie 1478 415 827 
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Scenariusz minimalny 

Tabela 07. 8 Prognoza zapotrzebowania na energi  elektryczn  na lata 2017 – 2020 (na podstawie 
danych w asnych). 

Prognoza na lata 2017 - 2020 

Typ zabudowy 
Moc przy czeniowa 

kW 

Moc szczytowa 

kW 
Roczne zu ycie en. 

Elektrycznej MWh/rok 

Zabudowa 
jednorodzinna 

998 276 547 

Zabudowa 
wielorodzinna 

220 61 123 

Zabudowa 
pozosta a 

227 89 180 

cznie 1445 426 850 

 

Tabela 07. 9 Prognoza zapotrzebowania na energi  elektryczn  na lata 2021 – 2024 (na podstawie 
danych w asnych). 

Prognoza na lata 2021 - 2024 

Typ zabudowy 
Moc przy czeniowa 

kW 

Moc szczytowa 

kW 
Roczne zu ycie en. 

Elektrycznej MWh/rok 

Zabudowa 
jednorodzinna 

999 277 546 

Zabudowa 
wielorodzinna 

193 53 107 

Zabudowa 
pozosta a 

273 76 152 

cznie 1465 406 805 

Tabela 07. 10 Prognoza zapotrzebowania na energi  elektryczn  na lata 2025 – 2028 (na podstawie 
danych w asnych). 

Prognoza na lata 2025 - 2028 

Typ zabudowy 
Moc przy czeniowa 

kW 

Moc szczytowa 

kW 
Roczne zu ycie en. 

Elektrycznej MWh/rok 

Zabudowa 
jednorodzinna 

1044 289 571 

Zabudowa 
wielorodzinna 

220 61 122 

Zabudowa 
pozosta a 

318 88 176 

cznie 1582 438 869 
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Tabela 07. 11 Prognoza zapotrzebowania na energi  elektryczn  na lata 2026 – 2031 (na podstawie 
danych w asnych). 

Prognoza na lata 2026 - 2031 

Typ zabudowy 
Moc przy czeniowa 

kW 

Moc szczytowa 

kW 
Roczne zu ycie en. 

Elektrycznej MWh/rok 

Zabudowa 
jednorodzinna 

851 236 465 

Zabudowa 
wielorodzinna 

206 58 114 

Zabudowa 
pozosta a 

213 59 118 

cznie 1270 353 697 

 

Scenariusz maksymalny 

Tabela 07. 12 Prognoza zapotrzebowania na energi  elektryczn  na lata 2017 – 2020 (na podstawie 
danych w asnych). 

Prognoza na lata 2017 - 2020 

Typ zabudowy 
Moc przy czeniowa 

kW 

Moc szczytowa 

kW 
Roczne zu ycie en. 

Elektrycznej MWh/rok 

Zabudowa 
jednorodzinna 

1289 364 736 

Zabudowa 
wielorodzinna 

284 81 163 

Zabudowa 
pozosta a 

293 118 238 

cznie 1866  563 1137 

 

Tabela 07. 13 Prognoza zapotrzebowania na energi  elektryczn  na lata 2021 – 2024 (na podstawie 
danych w asnych). 

Prognoza na lata 2021 - 2024 

Typ zabudowy 
Moc przy czeniowa 

kW 

Moc szczytowa 

kW 
Roczne zu ycie en. 

Elektrycznej MWh/rok 

Zabudowa 
jednorodzinna 

1290 365 735 

Zabudowa 
wielorodzinna 

249 69 142 

Zabudowa 
pozosta a 

352 100 201 

cznie 1891 534 1078 
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Tabela 07. 14 Prognoza zapotrzebowania na energi  elektryczn  na lata 2025 – 2028 (na podstawie 
danych w asnych). 

Prognoza na lata 2025 - 2028 

Typ zabudowy 
Moc przy czeniowa 

kW 

Moc szczytowa 

kW 
Roczne zu ycie en. 

Elektrycznej MWh/rok 

Zabudowa 
jednorodzinna 

1348 381 768 

Zabudowa 
wielorodzinna 

284 81 162 

Zabudowa 
pozosta a 

411 115 234 

cznie 2043  577 1164 

Tabela 07. 15 Prognoza zapotrzebowania na energi  elektryczn  na lata 2026 – 2031 (na podstawie 
danych w asnych). 

Prognoza na lata 2026 - 2031 

Typ zabudowy 
Moc przy czeniowa 

kW 

Moc szczytowa 

kW 
Roczne zu ycie en. 

Elektrycznej MWh/rok 

Zabudowa 
jednorodzinna 

1099 311 626 

Zabudowa 
wielorodzinna 

266 76 151 

Zabudowa 
pozosta a 

275 77 157 

cznie 1640 464 934 

 

Ankietyzacja du ych zak adów dzia aj cych na terenie Gminy nie wykaza a znacz cego wzrostu 

zapotrzebowania na energi  elektryczn  w perspektywie najbli szych kilku lat oraz roku 2031. 

 

7.6 Kierunki rozwoju i zmiany w systemie elektroenergetycznym  

Nie przewiduje si  rozwoju na terenie Gminy Strzelce Opolskie elementów infrastruktury 

elektroenergetycznej najwy szych napi . Nas terenie gminy ca y czas s  prowadzone linie 

niskiego i redniego napi cia 

Mo liwa jest natomiast budowa farm wiatrowych na terenie Gminy. 

 

Na terenie gminy Strzelce Opolskie w najbli szych latach w TAURON Dystrybucja S. A. planuje 

si  nast puj ce dzia ania: 
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 modernizacj  GPZ Strzelce Piastów w zakresie telemechaniki, 

 modernizacj  RS Pionier, 

 modernizacj  ci gu liniowego 15 kV Strzelce Piastów - Gogolin, w tym budowa zasile  

drugostronnych, 

 modernizacj  ci gu liniowego 15 kV Strzelce - Zawadzkie, 

 modernizacj  linii napowietrznej 15 kV Strzelce - Tarnów cz  odc. s . nr 1- Szymiszów 

Zak ady Wapiennicze, 

 wymian  kabla 15 kV w izolacji z polietylenu niesieciowanego relacji: s . nr 5 - st. tr. Strzelce 

Polna, Strzelce Hotel - SOS, Strzelce T5-T6, GPZ Strzelce - SOS, Strzelce SUW-s . nr 13, 

Strzelce SUW-Nowa Wie  lI, 

 przebudow  linii napowietrznej 15 kV na kablow  relacji B otnica P u nica - s . nr 11, 

 budow  linii kablowej 15 kV relacji: Strzelce Gazownia- Ko taja-Rynek, Strzelce Gazownia- 

Mickiewicza, Strzelce Rozenbergów-Stolarnia, Strzelce Moniuszki -Rozenbergów, Strzelce 

GPZ- Pionier, 

 modernizacj  linii 15 kV relacji Bielice-Radzikowice, 

 budow  linii kablowej 15 kV w izolacji z polietylenu nie sieciowego odg. J drynie  

s . 17-18, 

 budow  linii kablowej 15 kV o zani onych przekrojach w Strzelcach Opolskich, 

 modernizacj  linii 15 kV relacji GPZ Strzelce-Ozimek - likwidacja zasilania promieniowego 

J drynie-Osiek, 

 modernizacj  linii 15 kV relacji GPZ Ozimek-Zawadzkie -Tarnów - likwidacja zasilania 

promieniowego Banatki, 

 budow  linii kablowej 15 kV w Strzelcach Opolskich, 

 reklozery na liniach 15 kV i w stacjach transformatorowych 15/0,4kV 2017: linia 15 kV GPZ 

Strzelce-Tarnów Suchodaniec s  51100/111 i 51100/166 . linia GPZ Strzelce-Ozimek s  

51000/24 , linia GPZ Krupski M yn-Krupski M yn 3 s  55600/09 , linia 15 kV Chemik-Polna s  

62400/54 , stacja tr. Jaryszów Wie , 2018 : linia 15 kV GPZ Ko le-Polska Cerekiew s  

60100/22 , linia 15 kV GPZ Zdzieszowice-Fabryczna T1 s  z istn. od  5-660, 

 budow  stacji transformatorowych 15/0,4kV w miejscowo ciach Szymiszów GS, Szymiszów 

POM, Grodzisko lI, 

 wymian  stacji wie owych na stacje kontenerowe na terenie Gminy Strzelce Opolskie, 

 przebudow  sieci 0,4kV w miejscowo ciach: Kad ub, Barwinek, Warm towice, Szymiszów, 

Podborzany , Ligota Górna, Por ba. 
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Ponadto w trakcie realizacji znajduj  si  nast puj ce dzia ania: 

 modernizacja ci gu liniowego 15 kV relacji Strzelce Piastów - Gogolin, 

 modernizacja linii napowietrznej 15 kV relacji Strzelce - Tarnów cz  odc. s  nr 1 - 

Szymiszów Zak ady Wapiennicze, 

 wymiana linii kablowej 15 kV relacji Strzelce Hotel - SOS. 

 

Zaznaczy  równie  nale y generalne kierunki dalszego rozwoju sieci, planowane do wdro enia 

przez spó k , s  to zadania z zakresu Smart-Grid: 

 redukcja stacji zasilanych promieniowo, 

 wyposa anie stacji transformatorowych SN/nN we wska niki przep ywu pr du zwarciowego 

ze zdaln  transmisj  i komunikacj , 

 wyposa enie stacji transformatorowych SN/nN w zdalne sterowanie pól liniowych SN, 

 zabudowa czników sterowanych zdalnie w liniach SN, 

 izolowanie linii napowietrznych SN.  

 

Modernizacj  istniej cych sieci i urz dze  nale y przeprowadza  stopniowo w miar  potrzeb 

rozwojowych sieci i planów eksploatacyjnych. 

Zaleca si  stosowanie automatyki czeniowej na sieciach elektroenergetycznych, która pozwoli 

na szybsze lokalizowanie uszkodze . 

 

Zak ada si , e na bie co pod czani do systemu elektroenergetycznego b d  nowi odbiorcy pod 

warunkiem technicznej i ekonomicznej racjonalno ci takiego pod czenia. 

Rozbudowa sieci rednich i niskich napi  oraz budowa nowych stacji transformatorowych 

powinna prowadzona by  sukcesywnie w miar  potrzeb, posiadanych rodków inwestycyjnych 

oraz wydawanych warunków przy czenia. 

 

W zakresie wspó prac  Gminy z TAURON Dystrybucja S. A. nale y przewidzie  uzgodnienia 

w zakresie uzbrojenie terenów rozwojowych w sieci elektryczne i stacje transformatorowe. 

W zakresie potencjalnego kierunku rozwoju zwi zanego z systemem elektroenergetycznym 

nale y w tym miejscu wspomnie  równie  o potencjale rozwojowym rynku pojazdów 

elektrycznych, co mo e mie  wp yw na zwi kszenie zapotrzebowania na energi  elektryczn  

w kolejnych latach. 
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W chwili obecnej zastosowanie samochodów elektrycznych nie znajduje w ród spo ecze stwa 

istotnego zainteresowania. Powodem takiego stanu s  trzy podstawowe bariery: 

 technologiczna, zwi zana z mo liwym do przejechania dystansem bez potrzeby ponownego 

adowania pojazdów, 

 spo eczna, zwi zana z wysokimi cenami pojazdów elektrycznych, 

 infrastrukturalna, zwi zana ze zbyt ma  ilo ci  punktów adowania samochodów 

elektrycznych. 

 

W celu rozwi zania bariery infrastrukturalnej Rz d 11.01.2018 przyj  ustaw  o elektromobilno ci 

i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018 poz. 317). Zgodnie z za o eniami tej ustawy do roku 2020 

ma nast pi  znacz ca intensyfikacja powstawania punktów do adowania samochodów 

elektrycznych. W ustawie tej wskazano konkretne do wype nienia zobowi zania wobec gmin w 

zakresie ilo ci punktów adowania, jakimi ma dysponowa  gmina wraz z ko cem roku 2020. Ilo  

ta jest uzale niona od liczby mieszka ców danej gminy oraz ilo ci zarejestrowanych pojazdów 

samochodowych. W przypadku mniejszych gmin, takich jak Strzelce Opolskie, nie narzucono w 

ustawie adnych wymogów. Nale y przypuszcza  jednak, e w zwi zku z ogólnym wymogiem 

rozwoju infrastruktur w tym zakresie zarówno na terenie Strzelec Opolskich powstawa  b d  

punkty adowania, co b dzie odpowiedzi  na rosn ce zapotrzebowanie spo eczne, aczkolwiek 

mo e si  to dzia  wolniej ni  w perspektywie roku 2020. 

Zgodnie z intencjami tej ustawy usuni cie bariery infrastrukturalnej b dzie impulsem równie  do 

usuni cia pozosta ych wspomnianych powy ej barier. 

W zwi zku z tak zdefiniowanym przez Rz d kierunkiem rozwoju spodziewa  si  mo na wzrostu 

zapotrzebowania na energi  elektryczn  na terenie Strzelec Opolskich, której dok adne warto ci 

s  trudne w chwili obecnej do prognozowania. Nie zak ada si  jednak w zwi zku z tym istotnych 

zmian w istniej cej infrastrukturze systemu elektroenergetycznego. 
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8. CZ  08 – SYSTEM GAZOWNICZY  

8.1 Informacje ogólne 

Ocena pracy istniej cego systemu gazowniczego zasilaj cego odbiorców z terenu Gminy Strzelce 

Opolskie oparta zosta a na informacjach uzyskanych z: 

 Operator Gazoci gów Przesy owych GAZ- SYSTEM S. A. ( Oddzia  w wierklanach), 

 Polska Spó ka Gazownicza Sp. z o.o. (oddzia  – Zak ad Gazowniczy w Opolu), 

 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. Region Górno l ski.

 

Na terenie Gminy Strzelce Opolskie dostarczany jest gaz ziemny wysokometanowy E.  

Rodzaj gazu     E, wg PN-C-04750 

czna liczba odbiorców gazu  5 527 

Roczne zu ycie gazu    3 425 tys.m3 

  

8.2 System gazowniczy – stan aktualny  

8.2.1 Obszar dzia ania  

Na terenie Gminy zgazyfikowane jest wy cznie miasto Strzelce Opolskie, a odbiorcy s  zasilani 

g ównie z poziomu niskiego ci nienia, aczkolwiek wyst puje te  grupa odbiorców zasilanych 

z poziomu redniego ci nienia. 

 

8.2.2 Sieci wysokiego ci nienia 

Przez teren gminy przebiega gazoci g wysokiego ci nienia, nale cy do spó ki GAZ-SYSTEM  

o relacji Zdzieszowice-K dzierzyn z odga zieniem do SPR I° w Strzelcach Opolskich. rednica 

nominalna tego gazoci gu to DN200, a jego d ugo  na terenie gminy to niemal 3 km.  

Poprzez teren Gminy przebiega równie  gazoci g wysokiego ci nienia, nale cy do spó ki PSG o 

relacji Zdzieszowice – Blachownia, skierowanym do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Olszowej. 

rednica nominalna tego gazoci gu to DN500, a jego d ugo  na terenie Gminy to ok. 11,7km.  

  

8.2.3 Stacje redukcyjno pomiarowe I-go stopnia  

Na terenie Gminy Strzelce Opolskie zlokalizowana jest jedna stacja redukcyjno – pomiarowa I°, 

nale cy ona do spó ki GAZ-SYSTEM S.A..  

  

Id: 10BDAF6F-F2C2-416A-96FF-665B4E689289. Podpisany Strona 107



 

NR PROJEKTU W-1028 

ZMIANA   

PRACOWNIA PMO4 

STR./STRON 107/172 

 

 

Parametry w/w stacji redukcyjnych I° scharakteryzowano w poni szej tabeli: 

Tabela 08. 1 Parametry stacji redukcyjno-pomiarowych I° (na podstawie danych z Przedsi biorstw 
Energetycznych).  

Lp. Nazwa stacji 
Lokalizacja 

stacji 

Ci nienie 
wlotowe, 

MPa 

Ci nienie 
wylotowe, 

kPa 

Przepustowo  
nominalna, 

Nm3/h 

Rezerwa, 
Nm3/h 

Rok 
budowy/ 

modernizacji

1. 
SRP Strzelce 
Opolskie 

ul. Fabryczna 1,04 315 3200 500 1969/2010 

 

Graficzny obraz istniej cych rezerw zosta  pokazany na poni szych wykresach: 

 

Wykres 08.1 Obci enie stacji redukcyjno – pomiarowej I° ( na podstawie danych z Przedsi biorstw 
Energetycznych).  

 

Na podstawie powy szego wykresu mo na zauwa y , e rezerwa przesy owa jest ma a na 

poziomie zaledwie 16%. 

 

Dla zobrazowania mo liwo ci pokrycia przez system gazowniczy potrzeb grzewczych Gminy 

przeliczono przepustowo  stacji redukcyjno-pomiarowych I-go stopnia na moc ciepln . Wyniki 

pokazano na poni szym wykresie. 
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Wykres 08. 2 Rezerwa mo liwo ci przesy owych stacji red.-pom. I-go stopnia w przeliczeniu na moc 
ciepln  ( na podstawie danych z Przedsi biorstw Energetycznych).  

 

W zwi zku z przeprowadzonymi obliczeniami istniej ca stacja red.-pom. I-go stopnia 

w perspektywie roku 2031 mo e okaza  si  niewystarczaj ca i mo e zaj  konieczno  jej 

rozbudowy.  

Od roku 2009 na terenie Gminy funkcjonuje równie  stacja pomiarowa I° o przepustowo ci 

9000 Nm3/h, zabudowana przez spó k  GAZ-System. 

 

8.2.4 Sieci redniego ci nienia  

Sieci redniego ci nienia s  wyprowadzone ze stacji redukcyjno pomiarowych I-go stopnia. 

Ich zadaniem jest zasilanie stacji redukcyjno pomiarowych II-go stopnia oraz dostawa gazu 

bezpo rednio do odbiorców. Cz  odbiorców gazu na terenie gminy jest zasilana z poziomu 

redniego ci nienia. Na terenie Gminy Strzelce Opolskie znajduje si  cznie ok. 27,8 km 

gazoci gów redniego ci nienia transportuj cych gaz grupy E. Cz  z tych gazoci gów 

wykonana jest z materia u PE. Na terenie gminy zidentyfikowanych jest 229 przy czy z poziomu 

redniego ci nienia. 

Id: 10BDAF6F-F2C2-416A-96FF-665B4E689289. Podpisany Strona 109



 

NR PROJEKTU W-1028 

ZMIANA   

PRACOWNIA PMO4 

STR./STRON 109/172 

 

 

Stan gazoci gów wykonanych z materia u PE mo na okre li  ogólnie jako bardzo dobry, a sie  

gazoci gów stalowych okre li  mo na jako dobry. Ogólnie mo na okre li  sie  redniego 

ci nienia jako sprawn . 

Zalecane jest, by w miar  mo liwo ci finansowej operatora gazoci gów, przestawi  ca o  sieci 

redniego ci nienia na wykonane z materia u PE. 

 

8.2.5 Stacje redukcyjno pomiarowe II-go stopnia  

Stacje redukcyjno pomiarowe II-go stopnia s  ostatnim etapem transformacji parametrów gazu. 

Na terenie Gminy Strzelce Opolskie wyst puj  stacje II° transformuj ce ci nienie gazu typu E. 

Zidentyfikowano 8 stacji nale cych do spó ki PSG.  

 

Parametry stacji redukcyjno-pomiarowych II° stopnia przedstawiaj  si  nast puj co: 

Tabela 08. 2 Parametry stacji redukcyjno-pomiarowych II° ( na podstawie danych z Przedsi biorstw 
Energetycznych).  

Lp. Lokalizacja stacji Ulica 

Przepustowo  
nominalna 

Rok budowy/ 

modernizacji 

Nm3/h 

1. Strzelce Opolskie Gogoli ska 10 120 2003 

2. Strzelce Opolskie Jana Matejki 65 1998 

3. Strzelce Opolskie Gogoli ska 16 2007 

4. Strzelce Opolskie 
Adama Mickiewicza 

4A 
1600 2004 

5. Strzelce Opolskie Opolska 220 2012 

6. Strzelce Opolskie Powsta ców l skich 300 2005 

7. Strzelce Opolskie Strzelców Bytomskich 88 2014 

8. Strzelce Opolskie Topazowa 800 1974 

 

Przepustowo  stacji redukcyjno-pomiarowych w porównaniu do obecnej mocy zamówionej przez 

odbiorców wskazuje na znaczne rezerwy w mo liwo ciach przesy owych stacji i kszta tuj  si  na 

poziomie ok. 75%.  
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8.2.6 Sieci niskiego ci nienia  

Sieci niskiego ci nienia s  wyprowadzone ze stacji redukcyjno-pomiarowej II-go stopnia. 

Ich zadaniem jest dostawa gazu bezpo rednio do odbiorców (z wykorzystaniem przy czy). Sieci 

niskiego ci nienia w Strzelcach Opolskich stanowi  najwi ksz  cz  zasilanego obszaru miasta. 

Obecnie na terenie Gminy zainstalowanych jest ok. 49,1 km ruroci gów niskiego ci nienia oraz 

1080 przy czy. Tak jak w wypadku sieci gazowej redniego ci nienia tak i dla powy szych 

gazoci gów zaleca si , aby stopniowo przestawi  ca o  sieci na wykonane z materia u PE. 

Obecnie cz  sieci wykonana jest z materia u PE. 

Stan gazoci gów wykonanych z materia u PE mo na okre li  ogólnie jako bardzo dobry, a sie  

gazoci gów stalowych okre li  mo na jako dobry. Ogólnie mo na okre li  sie  niskiego ci nienia 

jako sprawn . 

 

8.3 Zapotrzebowanie na paliwa gazowe – stan aktualny 

Struktura odbiorców gazu typu E, dostarczanego z poziomu redniego oraz niskiego ci nienia, 

realizowana przez Gazowni  Zabrza sk  wygl da nast puj co: 

Tabela 08. 3 Struktura zu ycia gazu - wg ilo ci odbiorców (na podstawie danych z Przedsi biorstw 
Energetycznych).  

Lata 

Odbiorcy 
domowi (bez 
ogrzewania) 

Odbiorcy domowi 
z ogrzewaniem 

Przemys  
Us ugi, 
Handel 

Ogó em 

szt. szt. szt. szt. szt. 

2014 4 618 814 31 119 5 582 

2015 4 582 834 29 121 5 566 

2016 4 530 853 29 115 5 527 

 

Ogólna liczba odbiorców gazu na terenie Gminy minimalnie spada na przestrzeni lat 2014 -2016. 

Najwi kszy spadek obserwuje si  w ród najliczniejszej grupy odbiorców, czyli  odbiorców 

domowych. W przypadku odbiorców gazu korzystaj cych z tego no nika na cele ogrzewania 

obserwuje si  tendencj  wzrostow  (39 osób). W ród pozosta ych odbiorców obserwuje si  

minimalny spadek. 
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Wykres 08. 3 Struktura zu ycia gazu (wg ilo ci odbiorców) ( na podstawie danych z Przedsi biorstw 
Energetycznych).  

 

97,4% odbiorców gazu to odbiorcy domowi. Drug  najwi ksz  grup  odbiorców stanowi  punkty 

us ugowe i handlowe – ok. 2,1%. W ostatnich latach zmniejsza si  ilo  odbiorców. 

Struktura zu ycia gazu wygl da nast puj co: 

Tabela 08. 4 Zu ycie gazu (na podstawie danych z Przedsi biorstw Energetycznych).  

Lata 

Odbiorcy 
domowi (bez 
ogrzewania) 

Odbiorcy domowi 
z ogrzewaniem 

Przemys  Us ugi, Handel Ogó em 

tys. m3/rok tys. m3/rok tys. m3/rok tys. m3/rok tys. m3/rok 

2014 1 357,3 982,1 670,9 838,9 3 849,2 

2015 1 161,9 867,0 763,1 809,9 3 601,9 

2016 1 052,2 1 036,8 405,8 930,2 3 425,0 
 
Analogicznie do ilo ci odbiorców w zakresie zu ycia gazu obserwuje si  ogólny spadek.  

Wzrost zu ycia gazu obserwujemy jedynie w zakresie odbiorców przeznaczaj cych gaz na cele 

grzewcze.  
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Znacz cy spadek zu ycia gazu obserwuje si  u odbiorców domowych korzystaj cych z no nika 

na cele bytowe (bez ogrzewania). Pomimo minimalnego spadku w zakresie odbiorców 

w przemy le (2 zak ady w stosunku do 2014 r.) obserwuje si  znaczny spadek w zakresie zu ycia 

gazy o 265,1 tys. m3. 

 

Wykres 08. 4 Struktura zu ycia gazu - wg zu ycia gazu (na podstawie danych z Przedsi biorstw  
Energetycznych).  

 

Równie  pod wzgl dem zu ycia gazu odbiorcy domowi stanowi  grup  dominuj c  i zu ywaj  

61% gazu dostarczanego przez Gazowni  Zabrza sk . Kolejnym jest segment handlu i us ug – 

27,2%. czne zu ycie gazu typu E w roku 2016 na ternie gminy Strzelce Opolskie wynios o 

3 425,0 tys. m3, a w ostatnich trzech latach wyst powa a malej ca tendencja co do jego zu ycia.  

  

8.4 Ocena stanu aktualnego  

1. Gmin  Strzelce Opolskie zasila jedna stacja redukcyjno-pomiarowe I°. Stacja ta na dzie  

dzisiejszy nie wymaga rozbudowy – szacowane rezerwy przesy owe wynosz  cznie 16%, 

co w przeliczeniu na przepustowo  wynosi 500 Nm3/h. W perspektywie bilansowej, po 

roku 2031, przepustowo   stacji mo e nie by  wystarczaj ca. 
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2. Na terenie gminy oprócz stacji redukcyjno-pomiarowej I° wyst puje 8 stacji redukcyjno-

pomiarowych II°. Rezerwy przesy owe w zakresie tych stacji s  bardzo wysokie i wynosz  

oko o 75%. Stan stacji ogólnie ocenia si  jako dobry. 

3. Odbiorcy gazu na terenie gminy zasilani s  z poziomu redniego i niskiego ci nienia.  

4. Ogólny stan infrastruktury gazowej na terenie gminy mo na uzna  za dobry. 

5. Po czenia pier cieniowe sieci redniego i niskiego ci nienia spe niaj  swoje zadanie tzn. 

w sytuacjach awaryjnych istnieje mo liwo  doprowadzenia gazu z dwóch kierunków. 

6. Wi kszo  gazoci gów redniego i niskiego ci nienia posiada wystarczaj ce rezerwy 

przesy owe. 

7. Bior c powy sze pod uwag  nale y stwierdzi , i  stan systemu gazowniczego nie stanowi 

zagro enia co do pewno ci zasilania w najbli szych latach. 

 

8.5 Zapotrzebowanie na paliwa gazowe – przewidywane zmiany  

8.5.1 Wprowadzenie  

Zmiany zapotrzebowania na paliwa gazowe w zakresie odbiorców komunalnych w najbli szej 

perspektywie b d  powodowane z jednej strony pod czaniem budynków ju  istniej cych, 

a z drugiej budynków nowo budowanych. 

 

Dla wyliczenia rocznego zapotrzebowania na gaz wykorzystano nast puj ce wska niki: 

 

Standard wyposa enia Wska nik zu ycia 

energii GJ/rok 

 

I   4,17/ mieszkanie 

II 14,46/ mieszkanie 

III 

 

dla bud. jednorodzinnego 

dla bud. wielorodzinnego 

14,46/ mieszkanie 

+ na ogrzewanie: 

120/ odbiorc  

  45/ odbiorc  

 

U yte powy ej okre lenie „standard wyposa enia” oznacza, e gaz wykorzystywany jest dla: 

Standard I – przygotowanie posi ków (kuchenka gazowa), 
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Standard II - przygotowanie posi ków oraz ciep ej wody u ytkowej (kuchenka gazowa oraz grzejnik 

wody przep ywowej), 

Standard III - przygotowanie posi ków, ciep ej wody u ytkowej oraz ogrzewania pomieszcze  

(kuchenka gazowa, grzejnik wody przep ywowej i kocio  gazowy). 

 

Przewidywane godzinowe zapotrzebowanie na gaz przez poszczególne jednostki bilansowe 

obliczono na podstawie nast puj cych wzorów: 

 

a) na cele komunalno-bytowe (odbiorcy indywidualni, us ugi) 

 

]/3[
/8760

hnmxKsg
rokh

Qk
A  

 
 
gdzie: 

 Qk – zu ycie gazu przez ww odbiorców na cele kom-byt. [m3n/rok] 

 Ksg – wspó czynnik szczytowego poboru gazu 

 

5,1
50

Mzg
Ksg  

 

b) cele grzewcze 

 

]/3[2,3
/8760

hnmx
rokh

Qg
B  

 

gdzie: 

 Qk – zu ycie gazu przez ww odbiorców na cele grzewcze [m3n/rok] 

 3,2 – wspó czynnik szczytowego poboru gazu na cele grzewcze w dzie  
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8.5.2 Zapotrzebowanie gazu w perspektywie bilansowej  

8.5.2.1 Tereny rozwojowe  

Na podstawie Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie stwierdza si  

i  nowa zabudowa b dzie wyst powa a g ównie na terenach rozwojowych przedstawionej 

w cz ci 05 niniejszego opracowania. 

W niniejszym opracowaniu wykonano podzia  obszarów ze wzgl du na rodzaj no nika ciep a. 

Obszary zakwalifikowane do zasilania z systemu gazowniczego zosta y pokazane w cz ci 05 

opracowania. 

Obliczenia wykonano przy za o eniu, i  tereny rozwojowe zostan  ca kowicie wype nione. 

 

Wykonane obliczenia wykaza y nast puj ce zapotrzebowania na gaz sieciowy: 

 Budownictwo jednorodzinne  6,4 ty  Nm3/h,       251,8 ha, 

 Tereny us ugowo - handlowe  4,7 ty  Nm3/h,  188,4 ha, 

 Tereny przemys owo-produkcyjne  17,9 ty  Nm3/h,        523,4 ha. 

 

czne maksymalne potrzeby wynikaj ce z terenów rozwojowych to ok 26,2 tys. Nm3/h. Nale y 

jednak stwierdzi , i  warto  ta jest maksymalna, jaka mo e wyst pi  przy pe nym 

zagospodarowaniu terenów rozwojowych Gminy i nie wydaje si  prawdopodobna do osi gni cia 

w najbli szej przysz o ci. 

 

8.5.2.2 Prognoza zapotrzebowania gazu przez budownictwo jednorodzinne  

Zmiany zapotrzebowania na paliwa gazowe w zakresie odbiorców komunalnych w najbli szej 

perspektywie b d  powodowane z jednej strony pod czaniem budynków ju  istniej cych, 

a z drugiej budynków nowo budowanych, g ównie jednorodzinnych. 

Aktualnie znaczna liczba budynków jednorodzinnych nie jest pod czona do systemu 

gazowniczego, s  one zatem potencjaln  grup  nowych odbiorców gazu. Dla tej grupy wykonano 

prognoz  wzrostu zapotrzebowania na paliwo gazowe przy za o eniu, e co rok do systemu 

gazowniczego b dzie pod czanych ok. 15 budynków istniej cych, co jest optymalnym 

wska nikiem dla gminy o charakterystyce Strzelec Opolskich (wska nik w asny EPK). Wyniki 

zamieszczono w poni szej tabeli. 
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Tabela 08. 5 Prognoza wzrostu zapotrzebowania na paliwo gazowe dot. istniej cych budynków (na 
podstawie danych w asnych).  

 
Liczba 

odbiorców 

Zapotrzebowanie gazu m3/h 

pp +cwu ogrzewanie pp+cwu cznie 

2017-2020 52 23 65 52 

2020-2024 48 18 60 48 

2025-2028 56 20 70 56 

2029-2031 39 14 49 39 

suma 195 75 244 195 

 

Ponadto do systemu gazowniczego b d  pod czane budynki nowo powstaj ce. Korzystaj c 

z danych zawartych w cz ci 04 opracowania wykonano prognoz  zapotrzebowania gazu dla 

wariantu optymalnego jako wariantu najbardziej realistycznego. W wariancie tym zak ada si , 

e rocznie na terenie Gminy b dzie powstawa o oko o 23 budynków jednorodzinnych, co wynika 

bezpo rednio z danych liczbowych zawartych w rozdziale 04.  

 

Przyjmuj c za o enie, e w poszczególnych latach od 40-70% tych budynków b dzie 

wykorzystywa o paliwo gazowe otrzymamy nast puj ce wyniki: 

Tabela 08. 6 Prognoza wzrostu zapotrzebowania na paliwo gazowe dot. nowych budynków (na podstawie 
danych w asnych).  

 
Liczba 

odbiorców 

Zapotrzebowanie gazu m3/h 

pp+cwu ogrzewanie pp+cwu cznie 

2017-2020 53 24 67 53 

2020-2024 48 18 60 48 

2025-2028 58 20 73 58 

2029-2031 35 13 44 35 

suma 195 76 244 195 

 

Powy sza analiza nie ujmuje ewentualnych od cze  od systemu, co niew tpliwie spowoduje 

spadek zapotrzebowania na gaz.  
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8.5.2.3 Prognoza zapotrzebowania gazu przez us ugi i przemys   

W zakresie odbioru gazu przez istniej c , jak i prognozowan  sfer  us ugow , jak te  zak ady 

przemys owe trudno jest prognozowa  ich zapotrzebowanie z uwagi na zbyt wiele zale no ci i nie 

do ko ca sprecyzowane plany rozwojowe. W zwi zku z czym wykonane prognozy obarczone 

by yby zbyt du ym marginesem b du, a otrzymane wyniki mog yby okaza  si  zupe nie 

nieprzydatne. 

 

8.6 Kierunki rozwoju i zmiany w systemie gazowniczym  

W latach 2018-2022 najwi ksz  prawdopodobn  inwestycj  dotycz c  systemu gazowniczego  

b dzie przebudowa gazoci gu K dzierzyn – Zdzieszowice z odga zieniem do Strzelec 

Opolskich, polegaj ca na budowie nowego gazoci gu o d ugo ci oko o 13,7 km do stacji gazowej 

I° Strzelce Opolskie. Zak adane ci nienie w tym ruroci gu to 5,5 MPa, natomiast rednica to 

DN200. inwestycja ta b dzie realizowana przez GAZ-SYSTEM  S. A. (Oddzia  w wierklanach). 

 

W przypadku pojawienia si  potencjalnego odbiorcy gazu z sieci wysokiego ci nienia na terenie 

Gminy Strzelce Opolskie nale y przeanalizowa  mo liwo ci techniczno-ekonomiczne jego 

pod czenia, po czym podj  decyzj  o ewentualnej rozbudowie sieci gazowej. 

 

Rozwój sieci gazowej na terenie gminy w nast pnych latach b dzie polega  przede wszystkim na 

zwi kszeniu liczby odbiorców gazu poprzez budowanie przy czy gazowych oraz w koniecznych 

sytuacjach  rozbudowy sieci, co b dzie si  wi za o z przeprowadzeniem analizy ekonomicznej 

op acalno ci rozbudowy sieci gazowej. 

Zak ada si , ze wzgl du m. in. na istniej c  rezerw  w systemie dystrybucyjnym oraz rezerw 

zasilania, i  sie  gazowa b dzie rozbudowywana na bie co, w miar  wyst powania potrzeb 

zg aszanych przez nowych odbiorców. 

Plany rozwoju przedsi biorstw gazowniczych powinny d y  do jak najpe niejszego 

zgazyfikowania zabudowanej cz ci gminy, maj c na uwadze analiz  terenów rozwojowych, 

przedstawionych w cz ci 05 opracowania, i przeanalizowanie mo liwo ci doprowadzenia sieci 

gazowych do poszczególnych,  niezgazyfikowanych dot d rejonów. 

 

Nowi potencjalni odbiorcy gazu z poziomu niskiego ci nienia, w przypadku przebiegaj cej 

w pobli u sieci gazowej, powinni regularnie by  pod czani do systemu gazowniczego 

po wp yni ciu wniosków o takie przy czenie. 
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Zaleca si  pod czanie nowych odbiorców gazu z poziomu redniego ci nienia, a w przypadku 

braku takiej mo liwo ci, do sieci gazowej niskiego ci nienia. 

 

Zamierzenia przedsi biorstw gazowniczych powinny równie  ujmowa  nak ady na bie c  

modernizacj  oraz konserwacj  elementów systemu gazowniczego, w tym d enie do jak 

najpe niejszej wymiany gazoci gów stalowych na gazoci gi z materia u PE. 

 

Przedsi biorstwa gazownicze s  zobowi zane do utrzymania w a ciwego stanu technicznego 

zarówno stacji gazowych jak i sieci, pozwalaj cych na sprawn  prac  systemu oraz dostaw  gazu 

do odbiorców finalnych. 
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9.  CZ  09 - PRZEDSI WZI CIA RACJONALIZUJ CE U YTKOWANIE 
CIEP A, ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWYCH 

9.1 Wprowadzenie – ogólne mo liwo ci racjonalizacji u ytkowania energii 

Podstawowe strategiczne za o enia maj ce na celu racjonalizacj  u ytkowania ciep a, energii 

elektrycznej i paliw gazowych na obszarze Gminy Strzelce Opolskie definiowane s  jako: 

 

1) D enie do jak najmniejszych kosztów ponoszonych przez odbiorców (przy spe nieniu 

warunku samofinansowania sektora paliwowo - energetycznego), realizowanych poprzez: 

 podniesienie sprawno ci wytwarzania ciep a oraz ograniczenie kosztów jego przesy u 

przez przedsi biorstwa ciep ownicze, 

 podejmowanie przez odbiorców dzia a  termomodernizacyjnych, jak równie  

u ytkowanie urz dze  o wi kszej sprawno ci i mniejszej energoch onno ci. Proces ten 

mo na zaobserwowa  np. w systemie ciep owniczym, którego moc zamówiona 

zmniejsza si  corocznie w wyniku tego typu dzia a . 

 

2) Minimalizacja szkodliwych dla rodowiska skutków funkcjonowania sektora paliwowo – 

energetycznego na obszarze Gminy, realizowanych poprzez: 

 zwi kszenie sprawno ci wytwarzania ciep a, dzi ki któremu istniej ce ród a ciep a 

zmniejszaj  wska niki emisji zanieczyszcze  do powietrza, co w sposób istotny 

poprawia stan powietrza na terenie Gminy, 

 dzia ania termomodernizacyjne, które s  elementem wp ywaj cym na zmniejszenie 

emisji zanieczyszcze  do atmosfery poprzez zmniejszenie zapotrzebowania 

energetycznego obiektu, 

 przy czenie do sieci ciep owniczej b d  gazowniczej odbiorców, którzy do tej pory byli 

zaopatrywani w ciep o z niskosprawnych urz dze  grzewczych. 

 

3) Zapewnienie bezpiecze stwa i pewno ci zasilania w zakresie energii cieplnej, energii 

elektrycznej i paliw gazowych, na które wp yw maj  mi dzy innymi: 

 realizacja za o e  uj tych w niniejszym dokumencie, 

 cis a wspó praca Urz du Gminy Strzelce Opolskie z przedsi biorstwami 

energetycznymi. 
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Dzia ania w zakresie racjonalizacji u ytkowania ciep a, energii elektrycznej i paliw gazowych 

powinny polega  na: 

 

W odniesieniu do róde  ciep a: 

1) Propagowaniu i popieraniu inwestycji budowy róde  kompaktowych wytwarzaj cych 

ciep o i energi  elektryczn  w skojarzeniu i zasilanych paliwem niskoemisyjnym 

(gaz ziemny, olej opa owy, gaz p ynny, OZE). 

2) D eniu do likwidacji indywidualnego ogrzewania w glowego poprzez rozbudow  systemu 

ciep owniczego (budowa kompaktowych w z ów ciep owniczych) i gazowniczego 

(stosowanie indywidualnych instalacji ogrzewania gazowego). 

3) Podejmowaniu przedsi wzi  zwi zanych z utylizacj  i bezpiecznym sk adowaniem 

odpadów komunalnych (selekcja odpadów, kompostowanie, a tak e spalanie 

wyselekcjonowanych odpadów, wykorzystywanie ich jako surowce wtórne, spalanie gazu 

wysypiskowego - z uwzgl dnieniem op acalno ci ekonomicznej inwestycji).  

4) Popieraniu przedsi wzi  prowadz cych do wykorzystywania energii odpadowej, 

ukierunkowane przede wszystkim na znajduj ce si  na terenie Gminy firmy produkcyjne. 

 

W odniesieniu do u ytkowania ciep a: 

1) Kontynuowaniu przedsi wzi  zwi zanych ze zwi kszeniem efektywno ci wykorzystania 

energii cieplnej w obiektach gminnych (termomodernizacja budynków, modernizacja 

wewn trznych systemów grzewczych oraz wyposa anie w elementy pomiarowe 

i regulacyjne, wykorzystywanie ciep a odpadowego), a tak e wsparcie organizacyjno – 

prawne przedsi wzi  termomodernizacyjnych podejmowanych przez u ytkowników 

indywidualnych (np. prowadzenie doradztwa, audytingu energetycznego). 

2) Wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uwzgl dniaj cych 

proekologiczn  i energooszcz dn  polityk  pa stwa (np. u ytkowanie energii przyjaznej 

ekologicznie, stosowanie energooszcz dnych technologii w budownictwie i przemy le, 

op acalne wykorzystywanie energii odpadowej). 

3) Popieraniu i promowaniu indywidualnych dzia a  w a cicieli lokali polegaj cych na 

przechodzeniu do u ytkowania ekologicznie czystszych rodzajów paliw, energii 

elektrycznej albo energii odnawialnej.  
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W odniesieniu do u ytkowania energii elektrycznej: 

1) Przechodzeniu na stosowanie energooszcz dnych róde  wiat a w obiektach 

u yteczno ci publicznej oraz do o wietlenia ulic, placów itp. 

2) Przeprowadzaniu regularnych prac konserwacyjno – naprawczych i czyszczenia 

o wietlenia. 

3) Dba o ci kadr technicznych zak adów przemys owych, aby nap dy elektryczne nie by y 

przewymiarowane i pracowa y z optymaln  sprawno ci  oraz du ym wspó czynnikiem 

mocy czynnej (cos ). 

4) Sterowaniu obci eniem polegaj ce na przesuwaniu okresów pracy wi kszych 

odbiorników energii elektrycznej na godziny poza szczytem energetycznym. 

5) Stosowaniu energooszcz dnych technologii w procesach produkcyjnych. 

6) Wymianie wyeksploatowanych urz dze  na nowe o wysokiej sprawno ci 

(np. transformatory, silniki nap dowe, itd.). 

  

9.2 Racjonalizacja u ytkowania mediów energetycznych w Gminie  Strzelce 

Opolskie  

Stale rosn ce koszty zakupu ciep a, energii elektrycznej i gazu w budynkach mieszkalnych 

nale cych do osób prywatnych s  g ównym stymulatorem przeprowadzania racjonalizacji 

u ytkowania. 

Sk aniaj  one do oszcz dzania energii (adekwatnie do mo liwo ci finansowych w a cicieli 

budynków) poprzez podejmowanie przedsi wzi  termomodernizacyjnych, a tak e dzia a  

indywidualnych jak: stosowanie energooszcz dnych róde  wiat a, zast powania 

wyeksploatowanych urz dze  grzewczych i gospodarstwa domowego urz dzeniami 

energooszcz dnymi, wykorzystywanie systemu taryf strefowych na energi  elektryczn  do 

przesuwania godzin zwi kszonego obci enia elektrycznego na okres doliny nocnej. 

Brak uregulowa  prawnych dotycz cych emisji zanieczyszcze  z gospodarstw domowych, 

a tak e warunki ekonomiczne przyczyniaj  si  do korzystania przez wielu w a cicieli budynków 

z najta szych, zanieczyszczaj cych rodowisko róde  energii pierwotnej (paliwa sta e, odpady) 

na potrzeby grzewcze. 

W miar  wzrostu zamo no ci ludno ci trend ten b dzie si  jednak zmienia  na rzecz korzystania 

ze róde  zapewniaj cych znacznie wy szy komfort u ytkowania ciep a, jakimi s  paliwo gazowe 

lub olejowe, energia elektryczna lub odnawialna.  
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku ich braku wydawane 

decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów powinny uwzgl dnia  dla nowego 

budownictwa aspekt ekologiczny wprowadzania nowoczesnych systemów grzewczych.  

W budynkach komunalnych oraz u yteczno ci publicznej dzia ania na rzecz ograniczenia niskiej 

emisji oraz prace termomodernizacyjne s  prowadzone i w dalszym ci gu powinny by  

podejmowane powinny by  podejmowane przez Gmin  w ramach w asnych rodków lub 

pozyskuj c niezb dne rodki ze róde  zewn trznych. Dzia ania takie widoczne s  np. 

w niektórych placówkach o wiatowych, które zosta y poddane ankietyzacji. 

 

W przypadku dzia a  termomodernizacyjnych prowadzonych w obiektach budowlanych 

wykonawcy tego typu prac musz  wzi  pod uwag  Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony 

rodowiska w Opolu oraz Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Opolu w sprawie ochrony 

siedlisk ptaków i nietoperzy na obiektach budowlanych. Stanowisko to dost pne jest pod linkiem: 

http://opole.rdos.gov.pl/regionalna-rada-ochrony-przyrody a wynika ono z zapisów 

Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierz t. W my l zawartych w tym Stanowisku zapisów konieczne jest w a ciwe planowanie i 

prowadzenie tego typu robót ze wzgl du na wyst puj ce w obiektach budowlanych miejsca 

potencjalnych siedlisk ptaków oraz nietoperzy. W szczególno ci istotny jest termin prowadzonych 

prac termomodernizacyjnych, z których to wynika  b dzie okre lony zakres czynno ci do 

przeprowadzenia okre lony równie  w tym Stanowisku. 

 

Do gminnych przedsi wzi  racjonalizuj cych u ytkowanie energii elektrycznej nale y zaliczy  

równie  wymian  o wietlenia ulic i placów na o wietlenie energooszcz dne oraz dba o  o jego 

w a ciwy stan techniczny i czysto  (zadania te s  realizowane przez Gmin ). Planowanie 

i realizacja o wietlenia dróg gminnych nale y do zada  w asnych Gminy.  

Istniej  mo liwo ci maj ce na celu zmniejszenie kosztów zwi zanych z o wietleniem ulicznym, 

a tak e polepszenia efektywno ci tego o wietlenia. 

Podniesienie efektywno ci energetycznej systemu o wietlenia drogowego w mie cie mo na 

osi gn  m.in. poprzez: 

 

 wymian  lub modernizacj  opraw o wietleniowych, 

 zastosowanie energooszcz dnych róde  wiat a, 

 redukcja mocy zamówionej na potrzeby o wietlenia ulicznego, 
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 zmiana taryf na dwustrefow , 

 zmiana sprzedawcy energii elektrycznej. 

Racjonalizacja u ytkowania ciep a, energii elektrycznej oraz innych no ników energii w zak adach 

wytwórczych, us ugowych powinna by  wymuszana przez jej wp yw na koszty produkcji 

w zak adzie, a tym samym na konkurencyjno  towarów b d  us ug oferowanych przez zak ad, 

co w ostatecznym bilansie decyduje o zyskach lub stratach zak adu.  

Na terenach rozwojowych Gminy nale y preferowa  zak ady stosuj ce nowoczesne technologie 

(tzw. BAT) nie wywo uj ce ujemnych skutków dla rodowiska naturalnego. 

Instrumentem zewn trznym, racjonalizuj cym czasowy rozk ad zu ycia no ników energii jest 

system taryf czasowych.  

W gospodarce komunalnej nie ma mo liwo ci sterowania obci eniem energii elektrycznej 

polegaj cej na przesuwaniu godzin pracy odbiorników na godziny poza szczytem energetycznym.  

Dzia ania takie mog  by  stosowane w zak adach produkcyjnych oraz przez indywidualnych 

odbiorców posiadaj cych dwutaryfowe liczniki energii elektrycznej  i maj cych odpowiednie 

umowy z dostawc  energii elektrycznej. 

 

Racjonalizacja u ytkowania paliw ze wzgl du na ochron  rodowiska sterowana jest poprzez 

system dopuszczalnych emisji oraz op at i kar ekologicznych (w tym zakresie Gmina mo e 

wspó pracowa  z Urz dem Marsza kowskim). 

 

Istotnym czynnikiem jest równie  wzrost wiadomo ci mieszka ców Gminy na temat korzy ci 

stosowania efektywnych energetycznie produktów. W adze Gminy s  zobowi zane 

do zwi kszania tej wiadomo ci w ród swoich mieszka ców. Czyni  to mo na zarówno pe ni c 

wzorcow  rol  w oszcz dnym gospodarowaniu energi , termomodernizuj c obiekty gminne, 

jak i prowadz c akcje spo eczne, ukierunkowane nie tylko na w a cicieli nieruchomo ci, ale i równie  

m odzie  szkoln . 

 

Reasumuj c, dzia ania Gminy racjonalizuj ce u ytkowanie ciep a, energii elektrycznej i gazu 

powinny koncentrowa  si  wokó  zagadnie  dostarczania mediów energetycznych wszystkim 

zainteresowanym odbiorcom oraz dba o ci o wysoki standard czysto ci rodowiska naturalnego 

i podniesieniu walorów turystycznych Gminy. 
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9.3 Audyty efektywno ci energetycznej 

Audyt energetyczny oraz audyt efektywno ci energetycznej mo na okre li  jako sprawdzenie 

wszystkich elementów maj cych wp yw na pobór i koszty energii. G ównym celem sporz dzania 

audytów jest redukcja kosztów zwi zanych z wykorzystaniem energii. Znaj c s abe punkty 

w systemie korzystania z energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu, mo na je usprawni , 

zmniejszaj c tym samym pobór energii i koszty z nim zwi zane. Mówi c o systemie korzystania z 

energii nale y uwzgl dni  ca okszta t instalacji, urz dze  i procesów, które bior  udzia  w poborze 

energii. Wiele elementów ma wp yw na zu ycie energii. Jednym ze standardowych punktów w 

audycie jest sprawdzenie urz dze  i procesów produkcyjnych, dopasowanie mocy umownej czy 

taryfy. Analiz  tych czynników mo na w pewnym zakresie wykona  w ramach audytu 

wewn trznego. Mo na przyk adowo samodzielnie dokona  wyboru ta szej oferty sprzeda y 

energii.  

 

Wybór ta szego dostawcy energii b dzie mia  du e znaczenie dla bud etu zw aszcza przy 

wy szym zu yciu, podobnie jak dobór mocy umownej. le dobrana moc umowna b dzie 

generowa  dodatkowe koszty i to bez wzgl du czy jest zbyt niska (wy sze op aty dystrybucyjne), 

czy zbyt wysoka (kary za przekroczenie). 

 

Kluczowe jest posiadanie przez audytora wiedzy nt. funkcjonowania audytowanego obiektu, jego 

specyfiki, procesu technologicznego.  

Tylko wówczas mo liwe b dzie przyjrzenie si  sytuacji z bliska i zaproponowanie konkretnych 

rozwi za . 

 

Procedura tworzenia audytów bardzo mocno zale y od samego klienta. Z jednej strony rol  

odgrywaj  wy ej wspomniane czynniki techniczne, z drugiej strony wa ne s  równie  oczekiwania 

klienta. W ka dym obiekcie s  elementy standardowe (np. kwestie doboru mocy czy taryfy) oraz 

indywidualne. 

 

Audyt obejmuje standardowy zakres czynno ci, natomiast indywidualny b dzie dopasowany 

do potrzeb i sytuacji obiektu. Ka dy rodzaj ma swoj  oddzieln  pozycje w cenniku audytora, przy 

czym koszt audytu indywidualnego b dzie zale a  od zakresu prac. Audyt podstawowy mo e by  

ponadto cz ci  badania kompleksowego. Wówczas ocena dokonywana jest w dwóch etapach.  
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Pierwszy etap s u y zebraniu niezb dnych danych, zapoznaniu si  ze stosowanymi 

technologiami, oraz istniej cymi systemami i przep ywami energii. Na tej podstawie mo na 

dokona  wst pnej oceny efektywno ci energetycznej. Dopiero po wst pnym zapoznaniu si  

audytorów z przedsi biorstwem mo na przej  do szczegó owej oceny. Szczegó owa ocena 

powinna zosta  dokonana w ci gu kilku dni. Ostatecznie d ugo  ca ej procedury b dzie zale e  

od stopnia skomplikowania zadania, stosowanych procesów, urz dze  itd. Istnieje mo liwo , 

e pierwszy etap b dzie zarazem ostatnim – audyt szczegó owy nie zostanie z jaki  wzgl dów 

wykonany lub nie b dzie konieczny. Decyzj  podejmuje tu klient, który mo e j  podj  

na podstawie danych zebranych w audycie wst pnym. 

 

Najwa niejszym czynnikiem zwi zanym z kosztem utworzenia audytu jest zakres prac, które 

audytor musi podj . Istotny jest równie  sam wybór audytora. Na rynku dzia a wiele firm 

oferuj cych tego rodzaju us ugi, a poziom wiadczonych przez nie us ug jest bardzo ró ny.  

Niektóre firmy audyty wst pne przeprowadzaj  bezp atnie, jednak mo na si  spodziewa , 

e w takim przypadku wst pny raport b dzie zawiera  jednoznaczne zalecenie wykonania badania 

kompleksowego lub te  przedstawione w nim wnioski b d  zbyt ogólne. 

Bezpieczniejsz  mo liwo ci  jest zamówienie audytu w profesjonalnej firmie audytorskiej. 

Wówczas koszty mog  wynosi  do kilku tysi cy z otych, w zale no ci od typu i wielko ci 

audytowanego obiektu. 

Wybieraj c spo ród ofert firm audytuj cych nale y sprawdzi  czy zakres prac zawartych 

w oferowanej cenie odpowiada potrzebom. Op acalno  wykonania audytu, a przede wszystkim 

zastosowania zalece  zawartych w raporcie, zale y od wielko ci zu ycia i gotowo ci do 

poniesienia dodatkowych kosztów modernizacyjnych. Mniejsze oszcz dno ci s  osi galne bez 

wi kszych nak adów, wi ksze wymagaj  ich wielokrotno ci, lecz procentuj  w przysz o ci. 

W przypadku ma ych obiektów skala oszcz dno ci w stosunku do kosztów mo e nie by  

zadowalaj ca, i wykonanie ich powinno zosta  starannie przemy lane.  

 

Z punktu widzenia Gminy jedn  z korzy ci wynikaj cych z tworzenia audytów przez prywatne firmy 

jest rozwój rynku lokalnego. Wprowadzenie audytu wymaga modernizacji, a co za tym idzie 

zakupu nowych urz dze , materia ów budowlanych oraz innych niezb dnych elementów. Wi e 

si  to równie  z potrzeb  zatrudnienia specjalistów, projektantów czy firm budowlanych. Gmina 

zach caj c firmy do wprowadzenia audytów zwi ksza popyt na materia y zwi zane z jego 

realizacj  oraz pozwala na rozwój firm tworz c nowe miejsca pracy.  

Id: 10BDAF6F-F2C2-416A-96FF-665B4E689289. Podpisany Strona 126



 

NR PROJEKTU W-1028 

ZMIANA   

PRACOWNIA PMO4 

STR./STRON 126/172 

 

 

Mówi c o prywatnych firmach, które opracowa y audyty nie mo na zapomnie  o zaoszcz dzonych 

przy tym pieni dzach. Firma posiadaj ca wi kszy kapita  musi go wykorzysta  przyk adowo 

zwi kszaj c zarobki, zatrudniaj c nowych pracowników, otwieraj c si  na nowe innowacyjne 

technologie itd. Oczywistym jest, e jednym z g ównych czynników sk adaj cych si  na poziom 

dobrobytu na terenie miast i gmin s  miejsca pracy. 

 

Inn  zalet  wynikaj c  z tworzenia audytów s  zaoszcz dzone pieni dze na zu yciu energii, 

ciep a czy gazu, które mo na przeznaczy  na rozwój Gminy. Wa n  kwesti  je eli chodzi 

o korzy ci jest równie  ekologia. Gmina tworz c audyty dzia a w my l „Planu dzia ania na rzecz 

racjonalizacji zu ycia energii”, którego celem jest redukcja zu ycia energii o 20% do 2020r. 

Zmniejszenie zu ycia energii, wi e si  z ograniczeniem emisji CO2 , do którego zobowi za a si  

Unia Europejska przyjmuj c strategie rodowiskowe.  

 

Dbanie o rodowisko jest jedn  z kompetencji w adz lokalnych, zmniejszaj c ilo  zanieczyszcze  

zmniejsza si  mo liwo  zachorowa  na choroby uk adu oddechowego i nowotwory. Stwierdzi  

nale y zatem, i  w adze dbaj ce o rodowisko dbaj  o zdrowie mieszka ców.  

Wa nym, z punktu widzenia JST, jest fakt, e w Programie Infrastruktura i rodowisko 2014-2020 

celem jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystaj cej z zasobów i przyjaznej rodowisku oraz 

sprzyjaj cej spójno ci terytorialnej i spo ecznej, których jednymi z najwa niejszych beneficjentów 

programu b d  podmioty publiczne, w tym samorz dy. 

 

9.4 Zarz dzanie i ocena u ytkowania energii w obiektach u yteczno ci publicznej 

Gminy Strzelce Opolskie  

U ytkowanie energii w obiektach u yteczno ci publicznej obci a bezpo rednio bud et Gminy. 

Celem zarz dzania zu yciem ciep a, gazu i energii elektrycznej w obiektach u yteczno ci 

publicznej jest racjonalizacja u ytkowania przynosz ca efekty ekonomiczne (w postaci obni enia 

kosztów zaopatrzenia w no niki energetyczne) oraz efekty rodowiskowe.  

 

Racjonalizacja u ytkowania energii w obiektach u yteczno ci publicznej obejmuje równie  

planowanie przedsi wzi  termomodernizacyjnych na zasadach zrównowa onego rozwoju, 

tj. harmonizuj cych mo liwo ci finansowe i inwestycyjne Gminy z maksymalizacj  efektów 

oszcz dno ciowych w zu yciu no ników energii.  
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Pozwoli to zaoszcz dzi  rodki wydatkowane na dostarczanie no ników energetycznych oraz – 

poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energi  – powoduje zmniejszenie zanieczyszczenia 

powietrza atmosferycznego. 

 

Na terenie Gminy funkcjonuje 28 obiektów zaliczonych w swym obszarze dzia ania do obiektów 

u yteczno ci publicznej, i finansowane s  z bud etu Gminy Strzelce Opolskie. Dla instytucji tych 

analizowano dane uzyskane od Urz du Gminy lub bezpo rednio od tych instytucji. 

 

Podstawowymi danymi zbieranymi w trakcie realizacji zadania by y informacje odno nie: 

 sposobu pokrycia potrzeb cieplnych (system ciep owniczy, kot ownie lokalne, ogrzewanie 

indywidualne), 

 mocy zamówionej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciep ej wody u ytkowej 

w poszczególnych systemach oraz mocy zainstalowanej w kot owniach w przypadku 

lokalnych kot owni, 

 mocy zamówionej elektrycznej, 

 parametrów technicznych obiektów. 

 

Odpowiedzi nadesz y z 20 ankietyzowanych instytucji. Osi gni ty wynik jest bardzo dobry (71,4%) 

i mo na na podstawie ankietyzacji wyci gn  odpowiednie wnioski.  

Cz  ankiet zawiera a informacje niepe ne b d  budz ce pewne w tpliwo ci, które po cz ci 

zosta y rozwiane w trakcie kontaktów z osobami wype niaj cymi poszczególne ankiety. 

Dane uzyskane w wyniku przeprowadzonej ankietyzacji przedstawiaj  si  nast puj co: 

 

czna powierzchnia ogrzewalna przedmiotowych budynków to:  25 678,1 m2 

czna kubatura ogrzewalna przedmiotowych budynków to:  129 475,8 m3 

Moc zamówiona z systemu ciep owniczego to:   1,3 MW 

Moc zainstalowana w kot owniach w glowych to:   0,3 MW 

Moc zainstalowana w kot owniach olejowych to:   0,8 MW 

Roczny koszt ogrzewania i przygotowania ciep ej wody to:  0,73 mln z  

Roczny koszt energii elektrycznej to:    0,28 mln z  
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Na podstawie zebranych danych szacuje si , e czny koszt ogrzewania i przygotowania ciep ej 

wody wszystkich budynków zamyka si  kwot  oko o 1,1 mln z . Szacowany czny koszt energii 

elektrycznej to oko o 0,5 mln z . 

Dok adnie 1/3 ze zinwentaryzowanych budynków ogrzewanych jest przy pomocy paliwa 

w glowego. Do wytworzenia ciep ej wody u ytkowej stosuje si  gaz, energi  elektryczn . 

 

W zwi zku z powy szymi informacjami, zw aszcza kosztami, które co roku ponosi Gmina 

na ogrzewanie zarz dzanych przez siebie obiektów, zasadne jest kontynuowanie prowadzonych 

dzia a  zmierzaj cych do zmniejszenia energoch onno ci tych obiektów. 

W ramach zmniejszenia ponoszonych op at za pobór energii elektrycznej i wzrost efektywno ci jej 

wykorzystania mo liwe jest przeprowadzenie szeregu dzia a  w jednostkach organizacyjnych 

w ramach, których d ono by do trzech podstawowych celów: 

 

1) Ograniczenia op at za rozliczenie energii biernej wg tg , poprzez monta  baterii 

kondensatorów, 

2) Ograniczenia op at za moc zamówion  poprzez dostosowanie taryfy rozliczeniowej 

do wielko ci mocy zamówionej, 

3) Ograniczenia op at za moc zamówion  poprzez dostosowanie wielko ci mocy zamówionej 

do zmierzonej wielko ci mocy szczytowej.  

 

Zgodnie z zobowi zaniami wynikaj cymi z przepisów prawnych, co szerzej opisano w cz ci 01 

i 02, Gmina Strzelce Opolskie zobowi zana jest do informowania mieszka ców o swoich 

dzia aniach dotycz cych m.in. efektywno ci energetycznej.  

 

Istotny jest równie  fakt, i  zgodnie z Dyrektyw  2012/27/UE w sprawie efektywno ci 

energetycznej, która to okre la cele w osi gni ciu oszcz dno ci energii pierwotnej na poziomie 

20% do roku 2020. 

Najistotniejszymi wymogami tej dyrektywy, w odniesieniu do obiektów gminnych, 

s  zobowi zania krajów cz onkowskich do: 

 corocznej renowacji 3% ca kowitej powierzchni u ytkowej budynków b d cych w asno ci  

instytucji publicznych (pocz wszy od 1.01 2014 r.), 

 rekomendacji instytucjom publicznym przyj cia planu na rzecz efektywno ci 

energetycznej. 
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Dyrektywa ta zosta a przyj ta 25 pa dziernika 2012 r. i opublikowana w Dzienniku Urz dowym 

UE L315/1 14 listopada 2012 r. (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 

25 pa dziernika 2012 r. w sprawie efektywno ci energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE 

i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE). 

 

9.5 Rozproszone ród a ciep a i ich transformacja  

W ramach przeprowadzonej ankietyzacji Gminy poza ankietyzacj  budynków u yteczno ci 

publicznej ankietyzowano równie  firmy produkcyjne oraz spó dzielnie mieszkaniowe. 

Rozes ano ankiety do 8 najwi kszych firm produkcyjnych znajduj cych si  na terenie Gminy 

Otrzymano zwrotnie jedn  ankiet . Pozosta e informacje starano si  uzyska  z wywiadów 

telefonicznych oraz z innych, niebezpo rednich, ogólnodost pnych róde . Zapotrzebowanie 

na ciep o zankietowanego zak adu realizowane jest przede wszystkim w oparciu biomas  

drzewn , co zosta o uj te w za czniku 04.1. 

Wykaz przedsi biorstw, do których skierowano ankiet : 

 Pearl Stream,   

 Przedsi biorstwo Przemys u Obuwniczego, 

 KRONOSPAN OSB Sp. z o.o. (wype niono ankiet ), 

 Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o., 

 Dewnoplast,  

 Adamietz Sp. z o.o., 

 BRUKBETON,   

 Kapica – okna i drzwi,  

Dla Spó dzielni Mieszkaniowych przygotowano i rozes ano 3 ankiety, a zwrotnie otrzymano jedn  

ze szczegó owo wype nionymi danymi. Wyniki uzyskane ze Spó dzielni Mieszkaniowych wskazuj  

na wykorzystanie systemu ciep owniczego do zaspokajania potrzeb grzewczych mieszka ców. 

Nale y pami ta  o indywidualnych instalacjach grzewczych w budynkach jednorodzinnych oraz 

niezankietowanych budynkach wielorodzinnych. Nale y przypuszcza , e znaczna cz  

budownictwa jednorodzinnego jest opalana w dalszym ci gu za pomoc  w gla, co w okresie 

grzewczym jest odczuwalne przez mieszka ców Gminy. Co istotne cz  budynków 

wielorodzinnych nie posiada spójnego dla ca ego obiektu systemu grzewczego - stosowane 

s  indywidualne piece grzewcze. Wp ywa to niekorzystnie na stan powietrza poprzez zjawisko 

niskiej emisji. 
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Teza ta jest potwierdzona przez wykonane w cz ci 04 niniejszego opracowania obliczenia 

bilansowe Gminy Strzelce Opolskie. Zgodnie z zamieszczonymi tam wyliczeniami dla stanu 

istniej cego realizacja potrzeb grzewczych obiektów mieszkalnych oparta jest przede wszystkim 

na paliwie w glowym, gazie ziemnym, a tak e na oleju opa owym lub gazie p ynnym. 

Uzupe niaj co stosowana jest równie  energia elektryczna oraz odnawialne ród a energii, które 

jednak na potrzeby niniejszego rozdzia u nale y traktowa  jako uzupe niaj ce. 

 

Na podstawie zebranych danych oraz informacji o stanie jako ci powietrza w Gminie mo na 

stwierdzi  i  na z y stan jako ci powietrza atmosferycznego w Gminie Strzelce Opolskie obok 

transportu wp ywa w du ej mierze  emisji py ów i gazów pochodz cych  ze róde  niskiej emisji. 

Wi kszo  z nich pracuje w sposób niskosprawny oraz przy zastosowaniu paliwa o du ej 

zawarto ci siarki i popio u. Problemy te staj  si  najbardziej uci liwe podczas sezonu 

grzewczego.  

ród em niskiej emisji na terenie Gminy s  przede wszystkim obiekty przemys owe, paleniska 

domowe, warsztaty, obiekty us ugowe, komunikacja, obiekty u yteczno ci publicznej itp.  

Paleniska domowe s  jednym z najistotniejszych róde  niskiej emisji. Spalanie w indywidualnych 

piecach i kot ach domowych jest niskosprawne ze wzgl du na brak opomiarowania i mo liwo ci 

regulacji procesu spalania. Oznacza to, i  poziom emisji zanieczyszcze  ze spalania jest wy szy, 

ni  w specjalistycznych instalacjach, jakie zainstalowane s  w zawodowych ciep owniach 

i elektrociep owniach. Ponadto, ze wzgl du na ma y rozmiar pieców i kot ów oraz ze wzgl dów 

ekonomicznych, nie s  wyposa one w urz dzenia odpylaj ce i/lub odsiarczaj ce. 

Równie  du a zawarto  siarki i popio u w spalanym paliwie powoduje zwi kszenie emisji 

zanieczyszcze  do atmosfery. Cz sto u ytkownicy domowych palenisk ogrzewaj  pomieszczenia 

„pseudo-paliwami”, w tym mieciami, zu ytymi olejami, gum , przy spalaniu, których, emitowane 

s  znaczne ilo ci substancji zanieczyszczaj cych.  

Przyczyn  niskiej emisji z pieców i kot ów indywidualnych s  tak e zmienne warunki spalania. 

Ka dorazowe rozpalanie oraz cz ciowe obci anie pieców powoduje nieca kowite i niezupe ne 

spalanie, a przez to wzrost emisji zanieczyszcze . 

 

Zmniejszenie poziomu zanieczyszcze  obowi zkowo powinno by  jednym z priorytetów Strategii 

Rozwoju Gminy. Realizacja priorytetu powinna nast powa  poprzez d enie do takiego modelu 

zaopatrzenia w ciep o, w którym lokalne kot ownie i indywidualne ród a ciep a zast powane b d  

dostaw  ciep a z systemów o znacznie ni szej emisji. 
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W celu zmniejszenia niskiej emisji stopniowo powinno si  zatem pod cza , w miar  mo liwo ci 

i dost pno ci, budynki ogrzewane za pomoc  lokalnych kot owni olejowych lub w glowych 

do systemu gazowniczego oraz zwi ksza  udzia  odnawialnych róde  energii w pokryciu potrzeb 

grzewczych. 

W uzasadnionych przypadkach nale y nadal stosowa  wykorzystywane paliwo oraz dokona  

w razie konieczno ci wymiany zainstalowanego kot a na nowoczesny. Promowanie dzia a  

zwi zanych z energetyk  odnawialn  równie  znajdzie swoje odzwierciedlenie w poprawie 

warunków rodowiskowych Gminy. 

W dalszym ci gu nale y prowadzi  prace termomodernizacyjne, które znacz co poprawiaj  

wspó czynniki charakteryzuj ce budynki pod wzgl dem zapotrzebowania na ciep o.  

W przyj tych obliczeniach w cz ci 04 - Analiza aktualnego i perspektywicznego zaopatrzenia na 

ciep o przyj to, i  do roku 2031 poddanych termomodernizacji zostanie cznie 80% tych zasobów 

budowlanych Gminy, które tego mog  wymaga . 

 

W przypadku dzia a  termomodernizacyjnych prowadzonych w obiektach budowlanych 

wykonawcy tego typu prac musz  wzi  pod uwag  Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony 

rodowiska w Opolu oraz Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Opolu w sprawie ochrony 

siedlisk ptaków i nietoperzy na obiektach budowlanych. Stanowisko to dost pne jest pod linkiem: 

http://opole.rdos.gov.pl/regionalna-rada-ochrony-przyrody a wynika ono z zapisów 

Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierz t. W my l zawartych w tym Stanowisku zapisów konieczne jest w a ciwe planowanie 

i prowadzenie tego typu robót ze wzgl du na wyst puj ce w obiektach budowlanych miejsca 

potencjalnych siedlisk ptaków oraz nietoperzy. W szczególno ci istotny jest termin prowadzonych 

prac termomodernizacyjnych, z których to wynika  b dzie okre lony zakres czynno ci do 

przeprowadzenia okre lony równie  w tym Stanowisku. 

 

Równie  ze wzgl du na opisane w niniejszym opracowaniu proponowane kierunki dzia a  

zmierzaj cych do termomodernizacji obiektów budowlanych, stosowanie wytycznych zawartych w 

analizach systemu gazowniczego oraz przyj te do stosowania rodki zapewnienia pokrycia 

zapotrzebowania na ciep o dla nowych obiektów, co szerzej opisane zosta o w cz ci 04 oraz 05 

niniejszego opracowania, w latach nast pnych przewiduje si  zmniejszenie emisji zanieczyszcze  

emitowanych w uj ciu rocznym do otoczenia z instalacji indywidualnych. 
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W kontek cie przedsi biorstw produkcyjnych istotny jest fakt przyj cia Dyrektywy 2012/27/UE z 25 

pa dziernika 2012 r. w sprawie efektywno ci energetycznej, w której to zapisano m.in. nast puj ce 

zadania: 

 obowi zkowe audyty energetyczne du ych przedsi biorstw, 

 zach canie ma ych i rednich przedsi biorstw, a tak e gospodarstw domowych 

do sporz dzania audytów energetycznych. 

 

9.6 Zarz dzanie nisk  emisj  

Ze wzgl du na specyfik  niniejszego opracowania, jego charakter i obligatoryjny zakres okre lony 

w ustawie Prawo energetyczne, nale y je traktowa  jako dokument kierunkowy, wskazuj cy na 

potencjalne mo liwo ci w zakresie poprawy stanu powietrza atmosferycznego. Dokumentem 

w a ciwym dla rozwi za  z zakresu ograniczenia niskiej emisji jest Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej. Dokument taki zosta  przez Strzelce Opolskie przyj ty w drodze uchwa y Nr 

XXV/201/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 wrze nia 2016 r. i zawiera szereg 

szczegó owych dzia a , których celem jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego. PGN jest 

zatem podstawowym dokumentem, na podstawie którego realizowane b d  dzia ania zwi zane 

ze wzrostem efektywno ci energetycznej, wykorzystaniem odnawialnych róde  energii, a przez 

to zmniejszeniem negatywnego oddzia ywania u ytkowania no ników energii na powietrze 

atmosferyczne. Niniejsze opracowanie zosta o przygotowane z uwzgl dnieniem zapisów w PGN 

i pozostaje w zgodno ci z tym dokumentem. 

 

9.7 Zasada TPA  

Zasada TPA (Third Party Access) zosta a na o ona na pa stwa cz onkowskie Unii Europejskiej 

w dyrektywie 2003/53/WE Parlamentu Europejskiego. Wprowadzenie tej zasady dla ko cowych 

odbiorców energii oznacza mo liwo  wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. 

W zwi zku z wprowadzeniem do ustawy Prawo Energetyczne tej zasady Gmina ma mo liwo  

zorganizowania przetargu publicznego na zaopatrzenie w energi  elektryczn  obiektów oraz 

infrastruktury, która jest w asno ci  Gminy.  

 

Procedur  zmiany sprzedawcy energii nale y przeprowadzi  w nast puj cej kolejno ci: 
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Rysunek 09. 1 Schemat blokowy  procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (na podstawie 
danych w asnych). 

 

Punkty 3 oraz 4 maj  zastosowanie w przypadku posiadania kompleksowej umowy 

na wiadczenie dostaw energii. Aby przeprowadzi  procedur  zmiany sprzedawcy energii nale y 

w pierwszej kolejno ci zidentyfikowa  potrzeby w asne Gminy.  

Umow  na sprzeda  energii z nowym dostawc  zaleca si  zawrze  na dwa do trzech lat. 

W tym czasie nale y monitorowa  zapotrzebowanie Gminy na energi  elektryczn , by w ten 

sposób przygotowany zosta  podk ad dla kolejnego przetargu.  

Wa ne jest, aby nowa umowa sprzeda y energii elektrycznej rozpoczyna a swój bieg w dniu 

nast puj cym po wyga ni ciu poprzedniej umowy. Pozwoli to zapewni  ci g o  dostaw energii 

elektrycznej. Procedura ta ma na celu zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Gmin  

na zaspokojenie ci gle rosn cego, w wyniku rozwoju Gminy, zapotrzebowania na energi  

elektryczn .  
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9.8 Smart City. Smart Grid. Smart Metering  

Smart City 

Mianem Smart City (Inteligentne miasto) okre la si  miasta tworzone lub modernizowane 

z uwzgl dnieniem sze ciu g ównych czynników: 

 Inteligentnej gospodarki, 

 Inteligentnej mobilno ci, 

 Inteligentnego rodowiska, 

 Inteligentnego spo ecze stwa, 

 Inteligentnego ycia, 

 Inteligentnego zarz dzania. 

Smart City mo na zdefiniowa , jako obiekt obejmuj cy cznie infrastruktur , jego zasoby 

i obywateli. Ca o  tych czynników sk ada si  na system, któremu mo na przypisa  mniejsz  

lub wi ksz  inteligencj . System ten realizuje funkcje na rzecz mieszka ców. 

 

Smart City w praktyce 

Problemem wi cym si  z kwesti  np. transportu jest jego niekorzystny wp yw na stan powietrza 

atmosferycznego i ograniczono  zasobów naturalnych. Wobec tego planuj c nowe 

przedsi wzi cia nale y wzi  pod uwag  uwzgl dnianie potrzeb rodowiskowych. W stolicy 

Niemiec, znajduje si  obecnie najwi ksze laboratorium bada  nad tego rodzaju rozwi zaniami.  

Testowanym rozwi zaniem s  zasilane energi  elektryczn  autobusy i rowery tzw. pedelecs, oraz 

zastosowanie systemu ch odzenia opartego na energii s onecznej. Skutkiem zastosowanych 

w mie cie innowacji jest ni szy stopie  zanieczyszczenia powietrza. 

Ciekawe rozwi zania testowane s  równie  w Amsterdamie. Firma Plugwise wystawi a projekt 

inteligentnych wtyczek kontaktowych, dzi ki którym mo liwy jest wgl d w zu ycie energii.  

Wtyczka wysy a dane do komputera i tworzy schematy, które pozwalaj  na wi ksz  oszcz dno  

energii. Dzi ki nim u ytkownicy maj  mo liwo  sprawdzenia, które z urz dze  pobiera najwi cej 

energii i sukcesywnie je redukowa  poprzez odpowiednie zarz dzanie. 

Wtyczki sprawdzi y si  nie tylko w domach, lecz równie  w firmach, których administratorzy jak 

i pracownicy wypowiedzieli si  pozytywnie na ich temat . 

Do innych ciekawych rozwi za  zaliczy  mo na równie : 

 projekt „Climate Street” zrzeszaj cy w a cicieli sklepów i przedsi biorstw do tworzenia 

energooszcz dnych i dobrych dla rodowiska dzielnic zakupowych, 
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 punkty l dowe dla statków eglugi – utworzenie punktów zasilania brzegu w porcie, dzi ki 

czemu statki eglugi mog  wykorzystywa  moc od punktu zasilania z nabrze a i nie s  ju  

uzale nione od generatorów diesla, 

 utworzenie otwartych sieci darmowego, publicznego Internetu bezprzewodowego 

na obszarze ca ego miasta dla wszystkich mieszka ców i pracowników doje d aj cych do 

niego, 

 korzystanie z telefonów komórkowych do zap aty za parking, 

 elektroniczne tablice z informacjami dla pasa erów, wykorzystuj ce otwart  technologi , 

 dost p do ci g ej oceny stanu systemu transportu publicznego, 

 wykorzystywanie narz dzia modelowania numerycznego do ochrony przed powodzi , 

 udost pnienie mieszka com miasta darmowych rowerów do poruszania si  po mie cie. 

 

Smart Grid 

Okre leniem Smart Grid (Inteligentna sie ) nazywa si  sieci elektroenergetyczne, w których 

istnieje komunikacja pomi dzy wszystkimi uczestnikami rynku energii maj ca na celu dostarczanie 

us ug energetycznych zapewniaj c obni enie kosztów równocze nie zwi kszaj c efektywno  

i integruj c rozproszone ród a energii, w tym tak e energii odnawialnej.  

Spe nienie owych wymaga  wi e si  z modernizacj  istniej cej sieci elektroenergetycznej 

oraz optymalizacji wszystkich elementów sieci. W sprawie szerszego wdro enia sieci Smart Grid 

Komisja Europejska powo a a specjalny zespó , którego prace przewidziano na lata 2010 – 2020. 

Sie  Smart Grid to sie  przenosz ca zarówno energi  jak i informacje o jej przep ywie, zu yciu 

oraz parametrach, wykorzystuj ca dwukierunkowy przep yw informacji w czasie, d cym 

do czasu rzeczywistego. Sie  taka pozwoli na optymalizacj  zu ycia energii w cyklu dobowym, 

godzinowym a nawet docelowo w kilkuminutowym i przyczyni si  do zredukowania ponoszonych 

przez odbiorców kosztów zwi zanych z regulacj  systemu. 

Umo liwi ona równie  zarz dzanie zmiennymi pod wzgl dem chwilowej mocy wprowadzanej 

do systemu elektroenergetycznego, w tym m.in. pochodz cych z turbin wiatrowych. 

G ównymi celami wprowadzenia inteligentnych sieci elektroenergetycznych jest poprawa 

bezpiecze stwa energetycznego, pewno ci zasilania, poprawa jako ci energii, ochrona 

rodowiska oraz ograniczenie kosztów przesy u i dystrybucji.  
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Inne mo liwo ci sieci Smart Grid to: 

 dynamiczne zarz dzanie rozp ywem energii, 

 mo liwo  stosowania dynamicznych taryf, 

 zapewnienie wymaganej jako ci zasilania, 

 przewidywanie zak óce  jako ci w pracy systemu, 

 odporno  na ataki fizyczne i cybernetyczne, 

 us ugi monitorowania i zwi kszania wydajno ci zu ycia energii, przesy anie informacji 

klientom, 

 definiowanie taryf (czas zu ycia, maksymalne zapotrzebowanie, sezonowo ), 

 reakcja na popyt na rynku energetycznym i wsparcie dzia ania sieci energetycznej, 

ograniczenie obci enia szczytowego, 

 zdalne do czanie, od czanie i ograniczanie obci enia, 

 analiza, modelowanie i prognozowanie obci enia (dla rynków energetycznych, w celu 

planowania i zapewnienia dzia ania sieci energetycznej, zmniejszenia zu ycia energii, itp.), 

 zwi kszanie konkurencyjno ci i wydajno ci na rynkach energetycznych, 

 wykrywanie oszustw, 

 analiza stanu sieci energetycznej, 

 analiza awarii i serwis prewencyjny, 

 monitorowanie jako ci i stabilno ci energii, 

 us ugi dodatkowe, takie jak rezerwy kontrolowane za pomoc  cz stotliwo ci, kontrola 

napi cia i energii reakcyjnej. 

 

 

 

 

Ideowy schemat dzia ania sieci Smart Grid zosta  zaprezentowany na poni szym schemacie. 
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Rysunek 09. 2 Ideowy schemat dzia ania sieci Smart Grid (na podstawie danych w asnych).  

 

Smart Grid w Polsce 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. prowadzi projekt, który ma na celu wprowadzenie 

inteligentnych sieci. Osi gni cie zak adanych celów wymaga zaanga owania Operatorów 

Systemu Dystrybucyjnego (OSD) oraz Operatorów Systemu Przesy owego (OSP). 
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Zaanga owanie OSD w budow  sieci inteligentnej: 

I. Wdro enia inteligentnego oprogramowania – odbiorcy mieszkaniowi. 

1) ENERGA – OPERATOR: 

 100 tys. odbiorców w trzech lokalizacjach (Hel, Drawsko 

Pomorskiej, Kalisz),  

 przygotowanie wdro e  o skali ok. 500 tys. odbiorców 

w innych obszarach. 

2) TAURON Dystrybucja: 

  11 tys. Odbiorców,  

  wdro enie o skali ok. 22 tys. odbiorców w innych obszarach 

– w trakcie. 

3)  PGE Dystrybucja – przygotowanie wdro enia dla ponad 50 tys. Odbiorców. 

4) Pozosta e spó ki OSD – projekty pilota owe. 

 

II. Wdro enia programów cenowych DSR – w przygotowaniu znajduj  si  programy 

pilota owe przy udziale OSP, spó ek sprzeda owych i agregatorów: 

1) Taryfy dynamiczne „Time of Use”, 

2) Taryfy “z redukcj ” (Odpowiednik Critical Peak Rebate). 

 

III. Wdra anie rozwi za  z zakresu automatyzacji sieci. 

 

IV. Pojazdy elektryczne 

1) Gromadzenie do wiadcze  eksploatacyjnych. 

 

V. Przy czanie generacji rozproszonej w tym mikroinstalacji prosumenckich. 

 

Powy sza cie ka, w sposób uproszczony, zosta a zaprezentowana równie  na poni szym 

rysunku. 
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Rysunek 09. 3 Schemat blokowy zaanga owania OSD w budow  sieci inteligentnej (na podstawie danych 
w asnych). 
 

Zaanga owanie OSP w budow  sieci inteligentnej: 

I. Wdro enie programów przeciwawaryjnych na zasadzie Demand Response (DR). 

1) Zakup us ugi „Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na 

polecenie OSP”. 

II. Wdro enie programów ekonomicznych DR. 

1) Wprowadzenie mo liwo ci sk adania na rynku bilansuj cym ofert redukcji 

obci enia przez odbiorców – od 2014 roku. 

III. Rynek Danych pomiarowych. 

1) Zaanga owanie w tworzenie Operatora Informacji Pomiarowej (od 2015), 

2) Wspieranie rozwi za  w zakresie budowy inteligentnego opomiarowania. 

IV. Zarz dzanie infrastruktur  sieci przesy owej. 

1) Automatyzacja Sieci Elektroenergetycznych (Systemy Sterowania 

i Nadzoru), 

2) Budowa systemu monitorowania dynamicznej obci alno ci linii, 
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3) Budowa rozleg ego systemu monitorowania sieci (Wide Area Measurment 

System). 

V. Nowe Us ugi. 

1) Wykorzystanie potencja u róde  generacji rozproszonej do wiadczenia 

us ug systemowych – w przygotowaniu, 

2) Moce interwencyjne – us uga oparta o ród a szczytowe – w przygotowaniu. 

 

Wspólne inicjatywy OSD I OSP - Zespó  Doradczy ds. wprowadzenia inteligentnych sieci 

w Polsce powo any przez Ministra Gospodarki 06 grudnia 2010 roku. 

I. Warsztaty Rynku Energetycznego: 

1) Wspólna inicjatywa Prezesa URE i Prezesa Zarz du Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych, 

2) Zaanga owanie MG, URE, NFO iGW, OSP, OSD, TOE, KIGRiT, PIIiT, 

3) Cel – stworzenie warunków do szerokiego wdro enia rozwi za  w zakresie 

inteligentnych sieci elektroenergetycznych. 

 

Cele cz stkowe powy szych dzia a  to: 

 skoordynowanie dzia a  podmiotów bran y elektroenergetycznej, 

 organizacja wspólnych dzia a  z bran  informatyki i telekomunikacji, 

 stworzenie forum wymiany do wiadcze , 

 wypracowanie wspólnego stanowiska wobec przygotowywanych zmian prawnych, 

 stworzenie sprzyjaj cego rodowiska do prowadzenia projektów pilota owych, 

 stworzenie warunków do zapewnienia finansowania projektów pilota owych, 

 zmniejszenie ryzyka niezbilansowania systemu poprzez redukcj  szczytowego 

zapotrzebowania na moc, 

 lepsze wykorzystanie infrastruktury przesy owej, 

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 

 rozpowszechnienie generacji rozproszonej, tzw. prosumenckiej, 

 zmniejszenie tempa wzrostu cen za energi  elektryczn . 
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Smart Grid na szczeblu lokalnym 

Wdro enie na szczeblu lokalnym systemu Smart Grid mo e by  ród em istotnych informacji 

o obiektach u yteczno ci publicznej. Zainstalowanie systemu Smart Grid w obiektach nale cych 

do Gminy Strzelce Opolskie powinno obejmowa  wykonanie kilku nast puj cych czynno ci: 

 stworzenie centrum zarz dzania energi  w Gminie, 

 wybór wewn trznej platformy komunikacyjnej, 

 monta  inteligentnych liczników, 

 zarz dzanie energi  w obiektach, 

 wdra anie inwestycji w oparciu o infrastruktur  Smart Grid. 

W celu wprowadzenia gospodarki energi  elektryczn  w obiektach u yteczno ci publicznej lokalny 

Urz d mo e wspó pracowa  z OSD i OSP.  

 

Smart Metering 

Jedn  ze sk adowych systemu inteligentnych sieci s  tzw. inteligentne liczniki, które b d  

najprawdopodobniej stanowi  pierwszy krok na drodze do wdro enia inteligentnych sieci 

w Polsce. Smart Metering (inteligentny system pomiarowy) to kompleksowy, zintegrowany system 

informatyczny obejmuj cy inteligentne liczniki energii (Smart Meter) odbiorców energii, 

infrastruktur  telekomunikacyjn , centraln  baz  danych i system zarz dzaj cy.  

Smart Metering jest cz ci  Smart Grid. Inteligentne systemy pomiarowe pozwalaj  

na dwukierunkow  komunikacj , w czasie rzeczywistym, systemów informatycznych 

z elektronicznymi licznikami energii elektrycznej. Mog  automatyzowa  proces rozliczania 

odbiorców energii, od pozyskania danych pomiarowych przez ich przetwarzanie i agregacj , a  do 

wystawienia faktur.  

Cz ciami tego systemu s : 

 AMI – zaawansowana infrastruktura pomiarowa, 

 MDM – oprogramowanie biznesowe do zarz dzania danymi pomiarowymi. 

Zdalne przyrz dy pomiarowe s  obecnie stosowane w wielu du ych obiektach handlowych 

i przemys owych. Wykorzystywanie zautomatyzowanych systemów zbierania informacji prowadzi 

si  w celu zmniejszenia kosztów odczytu liczników oraz dla poprawy dok adno ci rozlicze .  

 

AMI to zaawansowana infrastruktura pomiarowa (ang. Automated Meter Infrastructure) 

czyli zintegrowany zbiór elementów: inteligentnych liczników energii elektrycznej, modu ów 

i systemów komunikacyjnych, koncentratorów i rejestratorów, umo liwiaj cych dwukierunkow  
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komunikacj , za po rednictwem ró nych mediów i ró nych technologii, pomi dzy systemem 

centralnym, a wybranymi licznikami.  

Z punktu widzenia OSD najwa niejsze korzy ci p yn ce z wdro enia AMI to: 

 uzyskanie narz dzi pozwalaj cych na redukcj  ró nicy bilansowej, 

 redukcja kosztów operacji na licznikach u klienta (w tym odczytów), 

 obni enie kosztów obs ugi klienta, 

 szansa na wprowadzenie legalizacji statystycznej prowadz cej do obni enia kosztów 

legalizacji uk adów pomiarowych, 

 wy sza jako  dostaw energii elektrycznej, 

 optymalizacja planowania eksploatacji, remontów i inwestycji w sieci, 

 zapewnienia odpowiedniej funkcjonalno ci systemu po stronie klienta. 

 

Korzy ci zwi zane z wdro eniem AMI dla pozosta ych beneficjentów maj  w du ej mierze 

charakter po redni s  uzale nione od zmian zachowa  przez odbiorców energii elektrycznej.  

A do tego z kolei potrzeba m.in.: 

 zmian w zakresie funkcjonowania obrotu energi  elektryczn , w tym uwolnienia rynku 

energii elektrycznej dla klientów (warunek ten jest ju  spe niony), 

 wzrostu wiadomo ci odbiorców, gdy  bez ich odpowiedniej edukacji b d  oni przeciwni 

wdro eniu AMI i b d  postrzega  ten system jedynie z punktu widzenia wzrostu rachunków 

za energie elektryczn . 

Bod cem dla wdro enia Smart Meteringu w Polsce s  uchwalone w tym zakresie dyrektywy Unii 

Europejskiej (szczególnie dyrektywa o efektywno ci ko cowego wykorzystania energii i us ugach 

energetycznych nr 2006/32/WE) oraz d enie do realizacji celów zawartych w pakiecie 

energetyczno - klimatycznym "3x20".  

Obecnie "inteligentne liczniki" obs uguj  ju  ok. 30 milionów gospodarstw domowych we W oszech 

oraz setki tysi cy w takich krajach jak Szwecja, Finlandia, Holandia, USA i Kanada. 

W Polsce trwaj  do  intensywne przygotowania do wdro enia Smart Meteringu. Rozpocz te 

zosta y prace nad opracowaniem rozwi za  prawnych, które stworz  warunki do sukcesywnego 

wdra ania inteligentnego opomiarowania.  

Równolegle tocz  si  prace PSE, których celem jest okre lenie globalnych korzy ci wdro enia 

inteligentnego opomiarowania oraz opracowanie optymalnego modelu wdra ania takich 

systemów.  
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Ju  w grudniu 2008 r. Urz d Regulacji Energetyki zaprezentowa  studium wykonalno ci Smart 

Meteringu w Polsce. Studium zawiera analiz  wszystkich aspektów zwi zanych z wdro eniem 

inteligentnego opomiarowania: koszty, sprawy techniczne, sytuacj  prawn  i spo eczno - 

ekonomiczn . Zarysowuje ono dodatkowo zakres prac i okre la harmonogram dla pe nego 

wdro enia systemu w naszym kraju. Zak ada si , i  implementacja ca ego systemu zajmie do 10 

lat. Wdro ony równie  zosta  projekt obs ugiwany przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska 

i Gospodarki Wodnej pn. "Inteligentne sieci energetyczne", który stanowi instrument finansowy 

s u cy wdro eniu najnowocze niejszych rozwi za  sieciowych podnosz cych efektywno  

energetyczn  w skali ca ego kraju. 

W celu propagowania jak najszerszego wdro enia systemów Smart Grid konieczna jest 

wspó praca Urz du Gminy z OSD oraz OSP. Niezb dne jest równie  (mog  to by  dzia ania 

wspólne z OSD i OSP) edukowanie mieszka ców w kontek cie potencjalnych zalet tego systemu 

i mo liwych efektach ekonomicznych i ekologicznych, gdy  tylko dzi ki akceptacji spo ecznej 

b dzie mo liwe pe ne wykorzystanie systemu Smart Grid. 
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10.  CZ  10 - ENERGIA ODNAWIALNA, ODPADOWA, LOKALNE 
NADWY KI ENERGII. ZAKRES WSPÓ PRACY Z S SIADUJ CYMI 
GMINAMI 

10.1 Energia odnawialna na terenie Gminy Strzelce Opolskie – charakterystyka, 

stan aktualny, potencja   

10.1.1 Wprowadzenie 

Tematem niniejszego rozdzia u jest ocena stanu aktualnego wykorzystywania zasobów energii 

odnawialnej, jak równie  mo liwo ci jej wykorzystania w perspektywie bilansowej si gaj cej roku 

2031.  

W ramach tej cz ci opracowania zosta y opisane nast puj ce rodzaje energii odnawialnej: 

 energia wodna, 

 energia z biomasy, 

 energia s oneczna, 

 energia wiatrowa, 

 energia geotermalna (wraz z wykorzystaniem pomp ciep a), 

 energia z biogazu. 

 

10.1.2 Podstawy prawne  

W zwi zku z konieczno ci  korelacji wytycznych zawartych w opracowaniu oparto si  przede 

wszystkim na nast puj cych Aktach Prawnych: 

 Prawo energetyczne, 

 Polityka Energetyczna Polski do 2030 r., 

 Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej Polski, 

 Polityka Ekologiczna Pa stwa w Latach 2009-2012 z Perspektyw  do Roku 2016, 

 Polityka Klimatyczna Polski do 2020 r., 

 Dyrektywy Unii Europejskiej, 

 „Polska 2025” b d ca d ugookresow  strategi  trwa ego i zrównowa onego rozwoju, 

 Ustawa o odnawialnych ród ach energii. 
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10.1.3 Korzy ci wynikaj ce z wdro enia technologii energetycznych OZE  

10.1.3.1 Obszary wp ywu technologii OZE 

Najogólniej ujmuj c mo na stwierdzi , e technologie OZE wyst puj  wieloaspektowo w ka dym 

programie rozwoju spo eczno-gospodarczego. 

Obszarami ich wyst powania s : 

 Gospodarka energetyczna, 

 Gospodarka odpadami, 

 Gospodarka rolna, 

 Zarz dzanie rodowiskiem, 

 Zarz dzanie zasobami ludzkimi i potencja em lokalnym. 

  

10.1.3.2 Korzy ci z wdra ania technologii OZE  

Realizacja ró norodnych programów gminnych, w których wyst puje aspekt OZE skutkuje 

nast puj cymi korzy ciami: 

 spalanie b d  wspó spalanie biomasy w elektrociep owniach obni a emisj  substancji 

szkodliwych do otoczenia, zw aszcza CO2, gdy  biomasa traktowana jest jako zero 

emisyjna, 

 instalowanie kolektorów s onecznych i pomp ciep a istotnie poprawia jako  powietrza, 

natomiast w budynkach u yteczno ci publicznej gminy obni a wydatki z bud etu gminy na 

gaz, olej opa owy, a nawet w giel, 

 udokumentowane z o a geotermalne stwarzaj  mo liwo  ich wykorzystania dla celów 

grzewczych oraz leczniczych i rekreacyjnych, 

 realizacja programów obejmuj cych OZE mo e wp yn  korzystnie na wizerunek gminy, 

podniesie si  jej atrakcyjno   zarówno dla mieszka ców jak i potencjalnych nowych 

inwestorów; 

 uruchomienie produkcji paliw formowanych z frakcji biorozk adalnej odpadów komunalnych 

stwarza stanowiska pracy, daje dochód ze sprzedanego paliwa, zapewnia dotrzymanie 

wymaga  unijnych, 

 za o enie upraw energetycznych zwi ksza zatrudnienie w rolnictwie, zapobiega dewastacji 

gruntów rolnych, zmniejsza nadprodukcje ywno ci, udost pnia rolnikom pomocowe 

rodki finansowe, 
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 programy wdra ania technologii OZE s  miejscem alokacji rodków pomocowych 

krajowych i unijnych. rodki mog  pochodzi  z przyj tego przez Rad  Ministrów 

„Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata 2014-2020” oraz 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

 zwi kszenie lokalnego bezpiecze stwa energetycznego - uniezale nienie si  od dostaw 

energii z zewn trz. 

 

10.1.4 Energia wodna 

Podstawowym warunkiem dla pozyskania energii potencjalnej jest istnienie  

w okre lonym miejscu znacznego spadku  du ej ilo ci wody. Dlatego te  budowa elektrowni 

wodnej ma najwi ksze uzasadnienie w okolicy istniej cego wodospadu lub przep ywowego jeziora 

le cego w pobli u doliny. Miejsca takie jednak nie cz sto wyst puj  w przyrodzie, dlatego te  

w celu uzyskania spadku  wykonuje si  konieczne budowle hydrotechniczne.  

Najcz ciej stosowany sposób wytwarzania spadku wody polega na podniesieniu jej poziomu 

w rzece za pomoc  jazu, czyli konstrukcji pi trz cej wod  w korycie rzeki lub dolinie rzeki poprzez 

zapor .. Do rzadziej stosowanych sposobów uzyskiwania spadku nale y obni enie poziomu wody 

dolnego zbiornika poprzez wykonanie prac ziemnych.  

W przypadku przep ywowej elektrowni wodnej jej moc chwilowa zale y ci le od chwilowego 

dop ywu wody, natomiast elektrownia wodna zbiornikowa mo e wytwarza  przez pewien czas moc 

wi ksz  od mocy odpowiadaj cej chwilowemu dop ywowi do zbiornika.  

 

W naszym kraju udzia  energetyki wodnej w ogólnej produkcji energii elektrycznej wynosi zaledwie 

1,1%. Teoretyczne zasoby hydroenergetyczne naszego kraju wynosz  ok. 23 tys. GWh rocznie. 

Zasoby techniczne szacuje si  na ok. 13,7 tys. GWh/rok.  

Stosunkowo du e nak ady inwestycyjne na budow  elektrowni wodnej powoduj  jednak, 

e celowo  ekonomiczna ich budowy szczególnie dla MEW (Ma ych Elektrowni Wodnych) 

na rzekach o ma ych spadkach jest cz sto problematyczna. Koszt jednostkowy budowy MEW, 

w porównaniu z wi kszymi elektrowniami jest bardzo wysoki. Dlatego te  podj cie decyzji o jej 

budowie musi by  poprzedzone g bok  analiz  czynników maj cych wp yw na jej koszt 

oraz spodziewanych korzy ci finansowych.  
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10.1.4.1 Ocena wykorzystania istniej cych zasobów energii wodnej – stan aktualny 

Obecnie na terenie Gminy brak jest elektrowni wodnych, a potencja  cieków wodnych 

przep ywaj cych przez obszar Gminy nie daje mo liwo ci dla budowy rednich i du ych elektrowni 

wodnych. Nale y jednak popiera  ewentualne dzia ania podejmowane przez prywatnych 

inwestorów w zakresie budowy ma ych elektrowni wodnych. 

  

10.1.5 Energia z biomasy  

10.1.5.1 Wprowadzenie  

Biopaliwem jest paliwo o okre lonych parametrach z surowca ro linnego lub zwierz cego 

uzyskanego jako odpad lub celowy produkt, b d  w procesie biologicznej degradacji biomasy 

lub w procesie rozk adu termicznego biomasy z niedomiarem tlenu.  

Bliskoznacznym poj ciem jest biomasa, cz sto u ywana zamiennie z biopaliwem, oczywi cie 

nies usznie. Biomasa jest przede wszystkim surowcem do uzyskania biopaliwa.  

Tylko w przypadku, gdy przy spalaniu przekroczy si  próg autotermiczno ci, tj., gdy po spaleniu 

sk adników palnych ilo  wyzwolonej energii pokryje zu ycie na odparowanie wody oraz zmiany 

postaciowe i pojawi si  nadwy ka energii do wykorzystania, biomas  mo na nazwa  paliwem. 

Przyk adowo dla drewna próg autotermiczno ci jest okre lony na poziomie oko o 6,5 MJ/kg.  

 

Rozwa aj c mo liwo  energetycznego wykorzystania biopaliw nale y je podzieli  na: sta e, 

p ynne i gazowe (biogaz). Na dzie  dzisiejszy najbardziej rozpowszechnione jest wykorzystanie 

biopaliw sta ych i gazowych, które kierowane s  do tak zwanych bezpo rednich procesów spalania 

w postaci: 

 drewna i odpadów drzewnych i le nych, 

 produktów ze specjalnych upraw energetycznych, 

 s omy, naci i innych odpadów ro linnych, 

 osadów ciekowych, 

 frakcji palnej biodegradowalnej z odpadów komunalnych, 

 biogazu ze sk adowisk i oczyszczalni cieków. 

Warto zauwa y , e w tym przypadku produkuje si  energi  odnawialn  ciepln  i elektryczn , 

paliwo odnawialne ciek e i gazowe, spala si  biomas  zeroemisyjn  CO2, nie wytwarza si  

odpadów sta ych, uzyskuje si  wiadectwa pochodzenia energii odnawialnej o warto ci gie dowej.  
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10.1.5.2 Ocena wykorzystania i potencja u istniej cych zasobów energii z biomasy 

W Zak adzie Energetyki Cieplnej w Strzelcach Opolskich rozwa ana by a mo liwo  

wspó spalania biomasy z w glem. Przeprowadzono prób  spalania zr bów drewnianych. Próba 

pod wzgl dem technicznym wypad a pozytywnie, jednak e ze wzgl dów ekonomicznych (wysoka 

cena zr bów) aktualnie nie przewiduje si  wspó spalania. 

Na terenie Gminy Strzelce Opolskie nie ma du ych gospodarstw rolnych, w których obecnie 

wykorzystuje si  biomas  lub biogaz.  

W trakcie prac nad „Aktualizacj  za o e  (…) zidentyfikowano jeden obiekt (zak ad przemys owy 

Kronospan OSB Sp. z o.o.) zu ywaj cy znaczn  ilo  biomasy w kot ach o cznej mocy cieplnej 

74 MWt. G ównym paliwem jest tam w a nie biomasa.  

 

Potencjalne mo liwo ci terenowe Gminy Strzelce Opolskie dla pozyskania biomasy 

s  stosunkowo du e (zosta y przedstawione w cz ci 03 niniejszego opracowania). czna 

powierzchnia lasów, które te  stanowi  istotne ród o pozyskania biomasy, wynosi 6298 ha (ok. 

32,0% powierzchni Gminy) 9. Gmina te  posiada ok. 9958 ha (ok. 49% powierzchni Gminy) ziem 

rolnych, na których to mo na uprawia  ro liny przeznaczone do spalania jako biomasa. 

Oczywistym jest jednak, e niemo liwe jest wykorzystanie ca ego powy szego potencja u, 

a jedynie pewnej jego cz ci. 

Na podstawie danych 10 przyj to, i  z jednego drzewa w wieku r bnym mo na uzyska  54 kg 

drobnicy ga ziowej, 59 kg chrustu oraz 166 kg drewna pniakowego z korzeniami.  

Przyjmuj c rednio liczb  400 drzew na 1 hektarze mo na uzyska  111 t/ha drewna. Przyj to, 

e mo liwe jest wykorzystanie 1% powierzchni lasów rocznie. Potencja  biomasy z terenów 

le nych oszacowano zatem na 6 990 t/rok. 

 

W Polsce mo liwe jest uprawianie poni ej wymienionych gatunków ro lin energetycznych:  

 wierzba Salix viminalis,  

 lazowiec pensylwa ski,  

 ró a wielokwiatowa,  

 s onecznik bulwiasty (topinambur),  

 topole,  

                                                      
9 Wg danych z GUS z 2014r 

10 Grzybek A., Potencja  biomasy mo liwej do wykorzystania na produkcj  palet, Czysta energia, Wyd. 

ABRYS Sp. z o.o.  2004, no. 6/2004. 
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 robinia akacjowa,  

 trawy energetyczne z rodzaju Miscanthus. 

Obecnie brak informacji na temat istnienia na terenie Gminy upraw ro lin przeznaczonych 

do spalania jako biomasa. Powodami takiego stanu rzeczy mog  by  m.in. poni sze 

uwarunkowania, które mog  wp ywa  na zniech cenie do inwestowania w uprawy energetyczne 

ro lin: 

 za o enie plantacji wi e si  z poniesieniem znacznych nak adów finansowych, 

w szczególno ci na zakup kwalifikowanych sadzonek (np. pierwszy pe ny zbiór biomasy  

wierzby zalecany jest po 4 latach, za  nast pne co 3 lata), 

 konieczno  chemicznej ochrony plantacji, 

 konieczno  wykorzystywania specjalistycznych maszyn i urz dze  lub du ych nak adów, 

 poniesienie wysokich nak adów finansowych ze wzgl du na robocizn  przy zbiorze, 

 konieczno  suszenia biomasy, której wilgotno  po zbiorze kszta tuje si  na poziomie  

ok. 50%, 

 znaczne koszty transportu, na co wp ywa m.in. stosunkowo niewielka g sto  usypowa. 

  

10.1.6 Energia wiatrowa  

10.1.6.1 Wprowadzenie 

Ocena potencja u energetycznego wiatru dla miejsca lokalizacji przysz ej elektrowni wiatrowej jest 

jednym z pierwszych, niezb dnych kroków w realizacji ca ej inwestycji. Tylko poprawnie wykonana 

analiza mo e dostarczy  wiedz  o tym czy przedsi wzi cie przyniesie w przysz o ci wymierne 

korzy ci ekonomiczne.  

  

10.1.6.2 Aspekt ekologiczny 

Energia elektryczna wyprodukowana w si owniach wiatrowych uznawana jest za energi  czyst , 

proekologiczn , gdy  nie emituje zanieczyszcze  materialnych do rodowiska ani nie generuje 

gazów szklarniowych. Si ownia wiatrowa ma jednak e inne oddzia ywanie na rodowisko 

przyrodnicze i ludzkie, które bezwzgl dnie nale y mie  na uwadze przy wyborze lokalizacji. 

Dlatego te  lokalizacja si owni i farm wiatrowych podlega pewnym ograniczeniom. Jest rzecz  

wa n , aby w pierwszej fazie prac tj. planowania przestrzennego w Gminie zakwalifikowa  b d  

wykluczy  miejsca lokalizacji w aspekcie g ównie wymaga  rodowiskowych.  
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Wst pna analiza lokalizacyjna powinna obejmowa : 

 okre lenie minimalnej odleg o ci od siedzib ludzkich w aspekcie ha asu (w tym 

infrad wi ków), 

 wymogi ochrony krajobrazu w odniesieniu do obszarów prawnie chronionych  

np. parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody itp., 

 wymogi ochrony rodowiska przyrodniczego, tj. w aspekcie siedlisk zwierzyny  

i ptactwa, tras przelotu ptaków i itp. 

 

10.1.6.3 Ocena wykorzystania energii wiatrowej – stan aktualny 

Na terenie Gminy Strzelce Opolskie w obecnej chwili nie ma zainstalowanych elektrowni 

wiatrowych.  

 

10.1.6.4 Mo liwo ci rozwoju energetyki wiatrowej na terenie Strzelce Opolskie  

W Gminie Strzelce Opolskie przewa aj  wiatry z kierunków po udniowych i pó nocno-zachodnich. 

Pr dko ci wiatrów s  niewielkie i w wi kszo ci nie przekraczaj  5 m/s. Pr dko  wiatru mierzona 

na wysoko ci 10m wynosi: rednia 2,9 m/s, w lecie 2,6 m/s, zima 3,2 m/s. Ze tego wzgl du 

wykorzystanie energii wiatru wydaje si  ograniczone. 

Gmina Strzelce Opolskie wg bada  przeprowadzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej le y w ma o korzystnej strefie wiatrowej, brak jest zatem podstawy technicznej 

do zabudowania takiej instalacji na terenie Gminy11. Nie przewiduje si  zwi kszenia 

bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej dla Gminy w oparciu o t  technologi  w najbli szych 

latach. 

Na terenie Gminy mog  powstawa  pokazowe instalacje turbin wiatrowych, które b d  spe nia y 

cele edukacyjne (na przyk ad zainstalowane przy szko ach), b d  zapewnia y dostaw  energii 

elektrycznej dla obiektu zlokalizowanego bezpo rednio przy takiej elektrowni. 

Inwestycje te jednak w adnym razie nie b d  mia y wp ywu na popraw  bezpiecze stwa 

energetycznego Gminy, a ich funkcja by aby wy cznie edukacyjna. 

 

 

                                                      
11 wg bada  przeprowadzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 
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Rysunek 10.1 Mapa stref energetycznych wiatru w Polsce ( ród o: IMGW) 

 

Uwaga 

W przypadku lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy konieczne jest uzgodnienie ich 

lokalizacji w ramach wspó pracy z s siednimi gminami. 

 

10.1.7 Energia s oneczna  

10.1.7.1 Wprowadzenie  

Mo liwo  wykorzystania promieniowania s onecznego w zakresie, który b dzie mia  znacz cy 

wp yw na bilans energetyczny wydaje si  bardzo ograniczona. Roczne promieniowanie s oneczne 

na p aszczyzn  poziom  jest rednie w odniesieniu do warunków europejskich i niewiele 

zró nicowane na terenie kraju.  
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Warunki meteorologiczne w Polsce charakteryzuj  si  bardzo nierównomiernym rozk adem 

promieniowania s onecznego w cyklu rocznym. Otó  80% ca kowitej rocznej sumy 

nas onecznienia przypada na sze  miesi cy sezonu wiosenno-letniego, od pocz tku kwietnia do 

ko ca wrze nia. Jednocze nie czas operacji s onecznej w zimie skraca si  do o miu godzin 

dziennie, a w lecie w miesi cach najbardziej s onecznych wyd u a si  do szesnastu godzin. 

Taki rozk ad energii s onecznej pozwala na spo ytkowanie jej w ograniczonym zakresie, 

wymuszaj cym uzupe nienie energii z innych róde , b d  stosowania rozwi za  z rozbudowan  

akumulacj  ciep a oraz du  powierzchni  opromieniowania (kolektorów).  

Miejscem u ytkowania energii solarnej s  przede wszystkim budynki mieszkalne, us ugowe, 

rekreacyjne (parki wodne, p ywalnie) u yteczno ci publicznej (szko y, szpitale, o rodki zdrowia). 

Ilo  uzyskanej energii w technologii solarnej mo e mie  znaczny wp yw na popraw  lokalnych 

warunków rodowiskowych, przede wszystkim stanu powietrza poprzez eliminowanie spalania 

paliwa w glowego w okresie letnim.  

 

10.1.7.2 Ciep o solarne  

10.1.7.2.1 Ciep a woda u ytkowa  

W okresie od maja do wrze nia ciep o solarne jest w stanie zabezpieczy  prawie w pe ni produkcj  

ciep ej wody u ytkowej dla odbiorców ma ych i rednich, poczynaj c od domków jednorodzinnych 

a  po budynki u yteczno ci publicznej.  

ród o takie jest konkurencyjne w odniesieniu do tradycyjnych najdro szych no ników energii 

tj. gazu, paliw ciek ych i energii elektrycznej kupowanych po najwy szych cenach na rynku. 

Przy odpowiednio rozbudowanej akumulacji wodnej ilo  dogrzania wody z innych róde  mo e 

by  niewielka.  

Rozpowszechnienie instalacji cwu zasilanych energi  s oneczn  zale y g ównie od zasobno ci 

finansowej u ytkownika oraz stanu wiedzy o tym rozwi zaniu. Nale y pami ta , e instalacja 

wykorzystuj ca energi  s oneczn  na potrzeby wspomagania ciep ej wody u ytkowej (kolektory 

s oneczne) powinna posiada  pe ne zabezpieczenie w konwencjonalnym ródle energii. 

 

10.1.7.2.2 Ogrzewanie solarne za po rednictwem kolektorów  

Do ogrzewania pomieszcze  mog  by  u yte kolektory solarne klasyczne oraz pró niowe. 

Instalacje z kolektorami solarnymi klasycznymi dostarczaj  ciep o na nieco ni szym poziomie 

temperaturowym ni  kolektory pró niowe.  
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Przy rozbudowanej akumulacji ciep a w specjalnych zbiornikach wody gor cej kolektory solarne 

s  istotnym ród em ciep a w okresie pocz tku i ko ca sezonu grzewczego, gdy rednia 

temperatura dobowa jest powy ej 5°C. Ma to miejsce od wrze nia do po owy listopada oraz od 

marca, do ko ca sezonu grzewczego, czyli pierwszej po owy maja. W pozosta ym rodkowym 

zakresie sezonu grzewczego, ród em podstawowym ciep a s  kot y na inne paliwo b d  

wymienniki ciep a zasilane z zewn trznej sieci grzewczej w przypadku, gdy by y one ju  

eksploatowane przed montowaniem instalacji solarnej.  

 

10.1.7.3 Ogrzewanie solarne za po rednictwem powietrznej pompy ciep a  

Instalacja pompy ciep a realizuje odwrócony obieg termodynamiczny. Zu ywa ona energi  

elektryczn  (pompa spr arkowa) lub energi  ciepln  (pompa absorpcyjna) do pompowania ciep a 

z obszaru o ni szej temperaturze (dolne ród o ciep a) do obszaru o wy szej temperaturze (górne 

ród o ciep a). Grzejnik o temperaturze powierzchni na poziomie 50 – 80°C otrzymuje ciep o 

z otoczenia, które mo e mie  temperatur  do -5°C. 

W wyniku optymalizacji kosztów inwestycyjnych przyjmuje si , e w okresie najni szych 

temperatur (rzadko wyst puj cych) pompa jest wspomagana kot em szczytowym, z regu y 

gazowym lub olejowym (lub energi  elektryczn ).  

Tak wi c ta instalacja prawie ca kowicie pokrywa zapotrzebowanie na ciep o. Koszt ogrzewania 

jest konkurencyjny jedynie w odniesieniu do ogrzewania gazowego, olejowego i elektrycznego. 

Podobnie jak poprzednio dofinansowanie inwestycji jest warunkiem szybszego 

rozpowszechniania tej technologii.  

 

Generalnie nie przewiduje si  szerszego wykorzystania pomp ciep a do zabezpieczenia potrzeb 

grzewczych Gminy, jak na przyk ad zasilanie osiedli mieszkaniowych. Gmina powinna jednak 

popiera  wszelkie dzia ania zwi zane z wykorzystaniem pomp ciep a podejmowane przez 

indywidualne podmioty gospodarcze lub w a cicieli nieruchomo ci. Miejscem instalowania pomp 

ciep a mog  by  budynki u yteczno ci publicznej i budynki mieszkalne (szczególnie na potrzeby 

ciep ej wody u ytkowej). Cz sto to samorz dy lokalne nale  do prekursorów stosowania takich 

rozwi za  w budynkach u yteczno ci publicznej na terenie Gminy, co jest impulsem do ich 

stosowania przez osoby prywatne.  

W dalszej perspektywie pompy ciep a mog  mie  znaczny wp yw na gospodark  energetyczn  

oraz warunki rodowiskowe. 
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10.1.7.4 Fotowoltaika  

Ta technologia energetyki solarnej w Polsce wyst puje w nieznacznym stopniu. Z publikacji 

specjalistycznej natomiast wynika, e jest to dziedzina OZE najszybciej rozwijaj ca si , skutkiem 

czego zwi ksza si  ilo  dostawców sprz tu, obni a si  jednostkowy koszt wytwarzania energii 

elektrycznej, który jest najwi kszy w grupie instalacji wykorzystuj cych OZE.  

S  sygna y, z jednostek badawczych, e nowa generacja ogniw fotowoltaicznych osi gnie 

sprawno  kilkukrotnie wi ksz  od uzyskiwanej obecnie. Zagadnienia odbioru mocy i wspó pracy 

z sieci  s  w pe ni opanowane (w UE). Wobec powy szego s  podstawy do za o enia, e równie  

i u nas w najbli szych latach fotowoltaika b dzie si  rozwija  w znacznym tempie. Szerokie 

zastosowanie ogniw fotowoltaicznych b dzie skutkowa o zarówno zmniejszeniem odbioru energii 

elektrycznej z sieci jak i dostaw  energii z tego ród a do sieci. S  sygna y z jednostek 

badawczych, e nowa generacja ogniw fotowoltaicznych osi gnie sprawno  kilkukrotnie wi ksz  

od uzyskiwanej obecnie. Zagadnienia odbioru mocy i wspó pracy z sieci  s  w pe ni opanowane 

(w UE). Wobec powy szego s  podstawy do za o enia, e równie  w Polsce w najbli szych latach 

fotowoltaika b dzie si  rozwija  w znacznym tempie. Szerokie zastosowanie ogniw 

fotowoltaicznych b dzie skutkowa o zarówno zmniejszeniem odbioru energii elektrycznej z sieci, 

jak i dostaw  energii z tego ród a do sieci.  

  

Inwestor instalacji fotowoltaicznej stanie si  producentem energii dla siebie i innych. Identycznie 

jak poprzednio wektorem hamuj cym rozwój fotowoltaiki jest bardzo du y koszt inwestycyjny 

i brak dobrych referencji.  

 

10.1.7.4.1 Ocena wykorzystania energii s onecznej – stan aktualny i perspektywa 

Na terenie Gminy brak zwartych systemów energetycznych opartych na energetyce s onecznej. 

Gmina posiada pewien potencja  rozwoju tego sektora OZE, jednak nie przewiduje si , 

aby instalowane kolektory s oneczne mia yby tworzy  zwarte systemy i taki te  charakter 

przewiduje si  dla energii solarnej w dalszej perspektywie. 

Wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych mo e znale  zastosowanie w zasilaniu znaków 

ostrzegawczych ustawionych przy drogach przebiegaj cych przez Gmin , a w przypadku 

korzystnych zapisów przygotowywanej ustawy o OZE mo liwe jest rozpowszechnienie 

wykorzystania tej technologii szczególnie w obiektach jednorodzinnych, które nadwy k  

wyprodukowanej energii elektrycznej mog yby kierowa  do sieci elektroenergetycznej. 
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10.1.8 Geotermia  

10.1.8.1 Wprowadzenie  

W Polsce obecnie powstaje energetyka geotermalna dla ciep ownictwa. Jak dot d w kraju 

wybudowano dopiero kilka instalacji geotermalnych tj. w Pyrzycach, Ba skiej Ni nej-Bia y 

Dunajec, Mszczonowie, Uniejowie czy Stargardzie Szczeci skim. Najwi ksz , najbardziej 

rozwini t  technicznie z mo liwo ci  dalszego powi kszenia mocy jest Geotermia Podhala ska 

w Zakopanem (57 MW). 

W Polsce s  bardzo dobre warunki do rozwoju energetyki geotermalnej. Rozpoznanie geologiczne 

zasobów geotermalnych jest stosunkowo dobre, pozwalaj ce do typowania preferowanych 

obszarów dla inwestycji. Generalnie mo na powiedzie , e wi kszo  powierzchni kraju ma 

baseny geotermalne nadaj ce si  do eksploatacji. Przez z o a interesuj ce dla celów 

eksploatacyjnych nale y rozumie  takie obszary, w których przy odwiercie do g boko ci 1500-

3000 m wyst puj  wody o temperaturze 60-100°C, a wydajno  z jednego odwiertu to co najmniej 

30 m3/h. 

  

10.1.8.2 Ocena mo liwo ci wykorzystania energii geotermalnej  

Na terenie Gminy, ani w jej najbli szym s siedztwie nie ma profesjonalnej energetyki cieplnej 

ze róde  geotermalnych. 

Analiza zasobów geotermalnych pozwala na stwierdzenie, e wyst puj ce z o a nie s  

wystarczaj ce dla szerszego wykorzystania ciep a geotermalnego dla pokrycia potrzeb cieplnych 

Gminy, co ilustruje poni sza mapa. Dlatego te  nie przewiduje si  modernizacji systemowych 

róde  ciep a w oparciu o wykorzystanie ciep a geotermalnego. 
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Rysunek 10.2 Mapa potencjalnej energii geotermalnej ( ród o: www.pgi.gov.pl) 

 

Zaleca si  promowanie wykorzystania energii geotermalnej tzw. p ytkiej wykorzystuj cej pompy 

ciep a dla obszarów zabudowy jednorodzinnej i ma ych domów mieszkalnych, gdzie wyst puj  

mo liwo ci terenowe dla lokalizacji ww. urz dze . 

 

10.1.9   Energia z biogazu 

Proces powstawania biogazu jest wielostopniowy i zawsze odbywa si  przy udziale 

mikroorganizmów w warunkach beztlenowych. W trakcie powstawania biogazu mo na wyró ni  

nast puj ce fazy: 

 hydroliza, 

 acidogeneza (kwasogeneza), 

 acetogeneza (octanogeneza), 

 metanogeneza (metanogenna). 
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Powsta y w procesie biogaz sk ada si  g ównie z metanu (CH4) oraz dwutlenku w gla (CO2). 

Produktem ubocznym jest pozosta o  pofermentacyjna, która mo e pos u y  jako nawóz.  

Gaz ten mo e pos u y  do kogeneracyjnego wytworzenia w silnikach gazowych ciep a oraz energii 

elektrycznej, których sprawno  waha si  zwykle pomi dzy 30 a 40%. Energia elektryczna 

wytworzona z biogazu jest traktowana jako energia odnawialna i wystawiane s  dla niej tzw. 

zielone certyfikaty. 

Na terenie gminy Strzelce Opolskie pracuje zmodernizowana w 1997 r. mechaniczno-biologiczna 

oczyszczalnia cieków. Oczyszczanie biologiczne odbywa si  w obiektach i urz dzeniach 

pracuj cych w oparciu o technologi  osadu czynnego w systemie SYMBIO, zapewniaj cym 

usuwaniem zwi zków biogennych oraz z mechanicznym zag szczaczem, odwadnianiem 

i higienizacj  osadu. 

Przy za o eniu, e instalacja do produkcji biogazu jest ekonomicznie zasadna powy ej redniego 

przep ywu w wysoko ci 10000 m3/dob , oszacowano ilo  mo liwej do wytworzenia energii 

w ci gu roku na poziomie 1,45 GWh. redni przep yw kszta tuje si  na poziomie 

ok. 5500 m3/dob . 

W gminie funkcjonuje sk adowisko odpadów w miejscowo ci Szymiszów. Na sk adowisko trafia a 

prawie ca o  odpadów zebranych z terenu gminy, a od roku 2002 trafia y równie  odpady 

z s siedniej gminy Jemielnica. Przy za o eniu ilo ci odpadów deponowanych rocznie na 

sk adowisku na poziomie 10 tys. ton, mo na uzyska  oko o 2 GWh/rok biogazu. Od roku 2013 na 

terenie sk adowiska odpadów deponowany jest jednak jedynie gruz, popió  i ziemia. Sytuacja ma 

zwi zek ze zmianami przepisów dotycz cych gospodark  odpadami. Aby sk adowisko ponownie 

rozpocz o przyjmowanie odpadów, mog cych pos u y  do wytworzenia biogazu, konieczne jest 

utworzenie RIPOK w Szymiszowie.  

Na terenie Gminy nie zosta y zidentyfikowane inne biogazownie. Nie przewiduje si  równie , 

by w najbli szych latach powsta y one na terenie Gminy. 

  

10.1.10 Energetyka prosumencka  

Energetyka prosumencka to system, w którym energia elektryczna wytwarzana jest przez jej 

odbiorców. Prosumentem, zatem mo e zosta  ka de gospodarstwo domowe. Szczególnym 

przypadkiem energetyki prosumenckiej jest wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu 

o odnawialne ród a energii. Jednym z podstawowych za o e  wdro enia na szersz  skal  tego 

typu energetyki jest produkcja energii elektrycznej przez odbiorców na potrzeby w asne, 

a w przypadku produkowanych nadwy ek przekazanie ich do sieci elektroenergetycznej.  
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Stosowanie energetyki prosumenckiej na szerok  skal  zmniejszy straty energii, poniewa  

zamiast przesy a  j  przez wielokilometrowe odcinki sieci, po drodze transformuj c 

do odpowiedniego poziomu napi cia, b dzie wykorzystywana w miejscu jej produkcji. 

Ze zmniejszeniem strat wyprodukowanej energii elektrycznej wi e si  równie  zmniejszenie 

zu ycia paliwa w du ych zak adach wytwórczych, a zatem i zmniejszenie emitowanych 

do otoczenia zanieczyszcze . 

Wprowadzenie na szerok  skal  energetyki prosumenckiej jest powi zane w znacznym stopniu 

z rozwojem sieci inteligentnego opomiarowania, który szerzej opisano w cz ci 09 niniejszego 

opracowania. Tego typu rozwi zania maj  umo liwi  prosumentom dokonywanie prawid owych 

rozlicze  wytwarzanej, zu ywanej, kupowanej i sprzedawanej energii elektrycznej. Wdra ana, 

od d u szego ju  czasu, ustawa o OZE mo e pozwoli  na rozwój tego sektora, gdy  ma w pewnym 

stopniu regulowa  obszar energetyki prosumenckiej. Obecnie wyst puj  liczne uci liwo ci 

formalne, przez które musz  przej  potencjalni prosumenci. Przepisy odnosz ce si  natomiast 

do pod czenia urz dze  do sieci s  podobne do uregulowa , którym podlega du a energetyka. 

Taki stan prawny zniech ca i w praktyce uniemo liwia rozwój tego sektora. 

Nale y przypuszcza , e w najbli szych latach sektor energetyki prosumenckiej w naszym kraju 

powinien w znacz cy sposób przyczyni  si  do zwi kszenia produkcji energii elektrycznej 

ze róde  odnawialnych. 

 

10.1.11 Podsumowanie 

Spo ytkowanie potencja u odnawialnych róde  energii na terenie Gminy Strzelce Opolskie jest 

niewielkie i sprowadza si  w wi kszo ci do instalacji indywidualnych. 

W najbli szych latach nie przewiduje si  szerszego wykorzystania dla celów energetycznych 

energii odnawialnej w oparciu o: 

 energi  wodn , 

 energi  geotermaln . 

Rozwój energii odnawialnej w rozumieniu lokalnym przewiduje si  dla: 

 energii s onecznej, 

 lokalnych elektrowni wiatrowych, 

 pomp ciep a. 

Nie wyklucza si  powstawania farm wiatrowych na terenie Gminy, pomimo rednio korzystnych 

uwarunkowa  wiatrowych. 
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Wskazana jest okresowa aktualizacja wiedzy o zmianach w ustawodawstwie prawnym w obszarze 

energetyki odnawialnej oraz gospodarki odpadami. 

Dzia ania zmierzaj ce do poprawy takiego stanu powinny by  podejmowane m.in. przez promocj  

rozwi za  proekologicznych w ród mieszka ców Gminy, a tak e w ród lokalnych 

przedsi biorców. Docelowo moc zainstalowana w kolektorach s onecznych mo e zwi kszy  si  

do kilku megawatów w perspektywie nast pnych lat. Wskazana jest okresowa aktualizacja wiedzy 

o zmianach w ustawodawstwie prawnym w obszarze energetyki odnawialnej oraz gospodarki 

odpadami. 

  

10.2 Energia odpadowa z procesów produkcyjnych  

We wszystkich procesach energetycznych odprowadzana jest do otoczenia energia przenoszona 

przez produkty odpadowe (np. spaliny), przez wod  ch odz c  lub w postaci ciep a odp ywaj cego 

bezpo rednio do otoczenia. Energia odpadowa jest bezu ytecznie odprowadzana do otoczenia, 

jednak mo e ona zosta  wykorzystana, poniewa  cz sto wska niki jako ci (egzergia, entalpia 

i entropia) okre laj ce jej przydatno  do przetworzenia na inne postacie energii, w tym prac  

mechaniczn  s  wysokie. 

W przypadku powstawania energii odpadowej w zak adach pracy powinno si  d y  

do wykorzystania jej w pe ni, poprawiaj c tym samym konkurencyjno  wytwarzanych produktów. 

Gmina natomiast nie powinna si  anga owa  inwestycyjnie w wykorzystanie energii odpadowej 

na poziomie zak adów przemys owych. 

W trakcie ankietyzacji w wi kszych zak adów produkcyjnych nie stwierdzono wyst powania 

wykorzystania energii odpadowej. 

 

10.3 Lokalne nadwy ki paliw i energii 

Nadwy ek energii nale y poszukiwa  przede wszystkim w ród Przedsi biorstw Energetycznych 

funkcjonuj cych na terenie Gminy. W wyniku przeprowadzonej ankietyzacji i pozyskaniu danych 

niezb dnych do przygotowania niniejszego opracowania nie stwierdzono wyst powania 

nadwy ek energii w systemie elektroenergetycznym oraz gazowniczym. 

Na terenie Gminy wyst puj  natomiast istotne nadwy ki energii, które dotycz  systemowych 

i lokalnych róde  ciep a. Najistotniejsze nadwy ki wyst puj  w ECO S.A. i wynosz  oko o 4 MW. 

S  one jednak z punktu widzenia systemu ciep owniczego trudne do szybkiego wykorzystania. 

Szczegó owa analiza potencjalnego wykorzystania tej nadwy ki zosta a przeprowadzone w cz ci 

06 niniejszego opracowania. 
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Na podstawie ogólnodost pnych dokumentów dotycz cych obszaru Gminy Strzelce Opolskie, 

analiz w asnych, przeprowadzonej inwentaryzacji w zakresie obiektów u yteczno ci publicznej, 

spó dzielni mieszkaniowych oraz przedsi biorstw produkcyjnych oraz w wyniku 

przeprowadzonych analiz prowadzonych na bazie powy szych danych nie zidentyfikowano 

nadwy ek paliwowych na terenie Gminy. 

  

10.4 Instalacje kogeneracyjne na terenie Gminy Strzelce Opolskie  

Analogicznie jak w przypadku opisu zawartego w uprzednim punkcie podj to dzia ania w zakresie 

identyfikacji potencja u w zakresie instalacji kogeneracyjnych wyst puj cych na terenie Gminy. 

W wyniku analiz zgromadzonych informacji nie zidentyfikowano instalacji kogeneracyjnych na 

terenie Gminy. 

 

10.5 Zakres wspó pracy z s siednimi gminami  

Gmina Strzelce Opolskie graniczy: 

 od po udnia z Miastem i Gmin  Ujazd, Gmin  Le nica, Gmin  Zdzieszowice, 

 od po udniowego – zachodu z Miastem i Gmin  Gogolin, 

 od zachodu z Gmin  Izbicko 

 od pó nocy z Miastem i Gmin  Ozimek oraz Gmin  Kolonowskie 

 od pó nocnego - wschodu z Gmin  Jemielnica, Gmin  Wielowie  oraz Miastem i Gmin  

Toszek. 

 

W trakcie opracowywania aktualizacji za o e  dla Gminy Strzelce Opolskie wykonano 

ankietyzacj  gmin s siednich celem okre lenia mo liwej wspó pracy mi dzygminnej. W ankiecie 

postawiono pytania o mo liwo ci wspó pracy w zakresie: 

 zaopatrzenia w ciep o, 

 zaopatrzenia w paliwa gazowe, 

 zaopatrzenia w energi  elektryczn , 

 wykorzystania energii odpadowej oraz energii odnawialnej, 

 dzia a  zmierzaj cych do obni enia emisji zanieczyszcze . 

Gminy s siednie zosta y równie  poproszone o wskazanie sugestii oraz uwag, które powinny 

zosta  uj te w przygotowywanym opracowaniu. 
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Zaznaczy  nale y, e Gmina Strzelce Opolskie oraz gminy s siednie po czone s  za pomoc  

infrastruktury technicznej zaopatruj cej gminy w paliwo gazowe oraz energi  elektryczn . 

W zwi zku z powy szym wspó praca pomi dzy gminami mo e odbywa  si  na poziomie 

przedsi biorstw energetycznych. Szerszy opis systemów energetycznych funkcjonuj cych na 

terenie Gminy Strzelce Opolskie opisany zosta  w cz ciach 06, 07 i 08 niniejszego opracowania. 

Wskazane jest by pracownicy Urz dów Miast i Gmin uczestniczyli w pracach nad planami 

rozwojowymi przedsi biorstw energetycznych. Wspó praca mi dzygminna 

wraz z przedsi biorstwami energetycznymi mia aby na celu zwi kszenie bezpiecze stwa dostaw 

mediów energetycznych do gmin. 

 

Wspó praca mi dzygminna powinna równie  obejmowa  wymian  informacji oraz dokonywanie 

uzgodnie  przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a tak e 

studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin dla terenów 

znajduj cych si  w bliskim s siedztwie.  

Gminy maj  mo liwo  wspó pracy przy tworzeniu schematów zarz dzania energi  ciepln  

poprzez wymian  do wiadcze  oraz tworzenie mi dzygminnych programów, których celem 

by aby eliminacja niskiej emisji. 
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11. CZ  11 – POSUMOWANIE I WNIOSKI 

I. Podstawowym zadaniem aktualizacji „Za o e  do planu zaopatrzenia w ciep o, energi  

elektryczn  i paliwa gazowe dla Gminy Strzelce Opolskie” by o: 

1) wype nienie obowi zku Gminy wobec obowi zuj cej ustawy „Prawo energetyczne” oraz 

wobec „Za o e  polityki energetycznej Polski do 2030 roku”, 

2) ocen  bezpiecze stwa energetycznego Gminy Strzelce Opolskie, 

3) rozwój konkurencji na rynku energii, 

4) zapewnienie nowym odbiorcom dost pu do poszczególnych no ników energii, 

5) wskazanie dzia a  Urz du w zakresie kreowania polityki energetycznej na szczeblu 

lokalnym (w tym zakres wspó pracy z gminami o ciennymi), 

6) zdefiniowanie przedsi biorstwom energetycznym przysz ego, lokalnego rynku energii, 

uwiarygodnienia popytu na energi , a co za tym idzie unikni cie nietrafionych inwestycji w 

zakresie wytwarzania, przesy u i dystrybucji energii. 

 

II. Opracowane „Za o enia do planu zaopatrzenia w ciep o, energi  elektryczn  i paliwa 

gazowe” spe niaj  wymogi ustawy „Prawo energetyczne” i zawieraj  mi dzy innymi: 

1) ocen  stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciep o, energi  

 elektryczn  i paliwa gazowe, 

2) przedsi wzi cia racjonalizuj ce u ytkowanie ciep a, energii elektrycznej i paliw 

 gazowych, 

3) mo liwo ci wykorzystania istniej cych nadwy ek i lokalnych zasobów paliw i energii 

z uwzgl dnieniem energii elektrycznej i ciep a wytwarzanych w odnawialnych ród ach 

energii,  energii elektrycznej i ciep a u ytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz 

zagospodarowania ciep a odpadowego z instalacji przemys owych, 

3a) mo liwo ci stosowania rodków poprawy efektywno ci energetycznej w rozumieniu art. 6 

ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywno ci energetycznej; 

4) zakres wspó pracy z innymi gminami. 

 

III. Opracowane „Za o enia do planu zaopatrzenia w ciep o, energi  elektryczn  i paliwa 

gazowe” s  zgodne z „Za o eniami polityki energetycznej Polski do 2030 roku”. 
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IV. Wykonana analiza stanu istniej cego wykaza a, i  systemy energetyczne funkcjonuj ce 

na obszarze Gminy zapewniaj  wystarczaj cy poziom bezpiecze stwa dostaw 

poszczególnych no ników energii. Dla zapewnienia bezpiecze stwa energetycznego 

w perspektywie bilansowej krótko (rok 2020) rednio (rok 2024) i d ugoterminowej 

(rok 2028 i rok 2030) w opracowaniu pokazano tereny rozwojowe Gminy wraz 

z potrzebami energetycznymi. Informacja ta powinna zosta  uj ta w planach rozwojowych 

poszczególnych przedsi biorstw energetycznych. Realizacja zabezpieczenia potrzeb 

energetycznych Gminy Strzelce Opolskie w zakresie ciep a, energii elektrycznej i gazu, 

obejmuj ca modernizacj  i rozwój poszczególnych systemów energetycznych le y w gestii 

poszczególnych przedsi biorstw energetycznych. 

 
V. W opracowaniu okre lono tempo rozwoju Gminy Strzelce Opolskie wyra one 

w potrzebach cieplnych nowego budownictwa. Przygotowane zosta y trzy scenariusze 

rozwoju Gminy: 

 optymalny (zak adaj cy utrzymanie redniego tempa rozwoju Gminy z lat 

ubieg ych), 

 minimalny (zak adaj cy zmniejszone tempo rozwoju Gminy), 

 maksymalny (zak adaj cy dynamiczny rozwój Gminy). 

Scenariusze poza rozwojem nowego budownictwa na terenie Gminy zak adaj  równie  

istotne dzia ania termomodernizacyjne, skutkuj ce zmniejszeniu zapotrzebowania 

na ciep o obiektów ju  istniej cych. Scenariusz minimalny zak ada termomodernizacj  

obiektów na poziomie niezb dnego minimum. Scenariusz optymalny zak ada dzia ania 

termomodernizacyjne prowadzone na wi ksz  skal , natomiast scenariusz maksymalny 

zak ada wykonanie 80% koniecznych prac termomodernizacyjnych na terenie Gminy 

do roku 2031. Zadaniem w asnym Gminy w zakresie termomodernizacji jest ocena 

i selekcja obiektów zarz dzanych przez UM, a nast pnie sprecyzowanie dzia a  

zmierzaj cych do zmniejszenia zapotrzebowania na ciep o i energi  elektryczn  a tak e 

promowanie dzia a  termomodernizacyjnych w ród mieszka ców Gminy. 

 
VI. System ciep owniczy dostarcza ciep o do ok. 35,1% powierzchni grzewczych na terenie 

Gminy. Ciep o sieciowe dostarczane jest wy cznie na terenie miasta Strzelce Opolskie. 

Ocena stanu technicznego ród a ciep a jak i sieci ciep owniczych jest ogólnie dobra. 

Nie przewiduje si  na terenie Gminy Strzelce Opolskie znacz cego rozwoju systemu 

ciep owniczego.  
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VII. Operator systemu elektroenergetycznego na bie co prowadzi dzia ania modernizacyjne 

niezb dnych elementów systemu, które tak e poprawiaj  stan bezpiecze stwa dostaw 

energii elektrycznej w przypadkach awaryjnych. Pewno  zasilania Gminy mo na oceni  

jako dobr , aczkolwiek w kilku rejonach wymagaj c  wzmocnienia pewno ci zasilania. 

 

VIII. Przewidywane zwi kszenie zapotrzebowania na gaz w perspektywie roku 2031 powinno 

by  zaspokojone poprzez istniej c  infrastruktur  gazow  i nie zachodzi potrzeba jej 

znacz cej rozbudowy na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Gminy. Mo liwa 

jest konieczno  rozbudowy stacji redukcyjno-pomiarowej I° po roku 2031, w przypadku 

spe nienia prognoz wzrostu zapotrzebowania na paliwo gazowe z cz ci 08 opracowania. 

Stan systemu gazowniczego nie stanowi zagro enia co do pewno ci zasilania 

w najbli szych latach. 

 

IX. Wszelkie koszty modernizacji systemów energetycznych le  po stronie w a ciwych 

przedsi biorstw energetycznych. Niezb dne rodki na dzia ania rozwojowe 

i modernizacyjne przedsi biorstw mog  pochodzi  z nast puj cych róde : 

 rodki w asne, 

 rodki pochodz ce z amortyzacji, 

 rodki pochodz ce z kredytów, 

 dofinansowania z WFO iGW lub BO  Bank, 

 dofinansowanie z funduszy rozwojowych Unii Europejskiej. 

 

X. W niniejszym opracowaniu dokonano ankietyzacji budynków u yteczno ci publicznej, 

b d cych w asno ci   Gminy. Stan techniczny budynków, a tym samym stan energetyczny 

jest zró nicowany. Istotny jest fakt, e roczny koszt ogrzewania i przygotowania ciep ej 

wody wszystkich budynków zamyka si  kwot  ok. 1,1 miliona z otych. Jest to wielko , 

która wskazuje na zasadno   prowadzenia dzia a  maj cych na celu mi dzy innymi 

docelowe obni enie kosztów ponoszonych przez gmin  na potrzeby cieplne budynków. 

 

XI. Istnieje mo liwo  zmniejszenia kosztów ponoszonych przez gmin  ze wzgl du na zakup 

energii elektrycznej na potrzeby gminy poprzez rozpisanie przetargu na dostaw  energii 

elektrycznej w oparciu o zasad  TPA. 
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XII. W opracowaniu przedstawiono szereg dzia a , których wykonanie skutkowa  b dzie 

polepszeniem stanu powietrza atmosferycznego na terenie gminy, zw aszcza w okresie 

sezonu grzewczego. 

 

XIII. Aktualnie spo ytkowanie potencja u odnawialnych róde  energii na terenie Gminy jest 

niewielkie i sprowadza si  do produkcji w instalacjach indywidualnych. 

 

XIV. Poni ej zestawiono podstawowe elementy wykonanej aktualizacji „Za o e  do planu 

zaopatrzenia w ciep o, energi  elektryczn  i paliwa gazowe dla Gminy Strzelce Opolskie”, 

które wp ywaj  na minimalizacj  kosztów us ug energetycznych: 

 przedsi biorstwa energetyczne otrzymuj  szczegó owy bilans potrzeb 

energetycznych gminy. Bilans wskazuje równie  na g ówne kierunki rozwoju gminy. 

Zatem przedsi biorstwa energetyczne planuj c rozbudow  lub modernizacj  

urz dze  energetycznych powinny ju  na etapie planowania uwzgl dni  przysz e 

potrzeby energetyczne, 

 maksymalne wykorzystanie istniej cych rezerw i nadwy ek w poszczególnych 

systemach energetycznych, 

 dostosowanie zakresu modernizacji poszczególnych urz dze  energetycznych 

do rzeczywistych potrzeb. 

 

XV. Do zada  w asnych Urz du Miejskiego w Strzelcach Opolskich nale y: 

 w ramach planu zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych 

koordynowanie rozwoju poszczególnych systemów energetycznych i ich zakresów 

dzia ania w pokrywaniu potrzeb cieplnych Gminy w oparciu o zasady okre lone 

w niniejszej aktualizacji „Za o e  do planu…”, 

 prowadzenie w mo liwie szerokim zakresie prac modernizacyjnych obiektów 

zarz dzanych przez Urz d, propagowanie w ród mieszka ców gminy oraz 

w a cicieli obiektów handlowych, 

 analiza planów rozwoju przedsi biorstw energetycznych, dzia aj cych na terenie 

Gminy Strzelce Opolskie, której celem b dzie ocena zachowania ich spójno ci 

z opracowan  aktualizacj  „Za o e  do planu…”, 

 prowadzenie wspó pracy z s siednimi gminami maj c  na celu popraw  

bezpiecze stwa energetycznego Gminy a tak e zmniejszenie niskiej emisji. 
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XVI. Wykonana analiza stanu istniej cego wykaza a, i  systemy energetyczne funkcjonuj ce 

na obszarze Gminy zapewniaj  wystarczaj cy poziom bezpiecze stwa dostaw 

poszczególnych no ników energii a plany rozwojowe tych przedsi biorstw s  zbie ne 

z niniejszym opracowaniem. Nie zachodzi, zatem konieczno  opracowania Planu 

zaopatrzenia w ciep o, energi  i paliwa gazowe (art. 20 ustawy Prawo energetyczne Dz.U. 

2017 poz. 220 z pó n. zm.). 

 

XVII. Uchwalone przez Rad  Miejska „Za o enia do planu (...)" zgodnie z aktualnym brzmieniem 

Ustawy Prawo energetyczne obowi zuj  przez okres 15 lat od momentu ich uchwalenia 

i wymagaj  aktualizacji co najmniej raz na 3 lata. Nale y zwróci  jednocze nie uwag  na 

fakt, i  zgodnie z aktualnym brzmieniem Ustawy Prawo energetyczne kolejne „Za o enia 

do planu ..." za trzy lata (t.j. w roku 2021) nale y sporz dzi  dokument na okres kolejnych 

15 lat, czyli z uwzgl dnieniem perspektywy lat od 2021 do 2035. 
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