UCHWAŁA NR XXII/156/2016
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski”
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz w związku z Założeniami Narodowego Programu Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętymi przez Radę Ministrów dnia 16 sierpnia 2011 r. oraz uchwałą Nr
202/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. Rady Ministrów w sprawie Polityki energetycznej Polski do 2030
roku, Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się i wdraża do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów
Opolski” o treści stanowiącej załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy
Rudolf Urban
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1. STRESZCZENIE PLANU SPORZĄDZONE W JĘZYKU NISPECJALISTYCZNYM
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ( w dalszej części opracowania zwanego PGN lub planem) jest
dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki
niskoemisyjnej oraz tworzenia warunków do podniesienia efektywności energetycznej m.in. przyszłych
działań

inwestycyjnych

oraz

organizacyjnych

(informacyjnych),

zwiększenia

wykorzystania

odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych (w tym CO2) ze źródeł
położonych na terenie gminy Tarnów Opolski. Dotyczy działań na szczeblu lokalnym, leżących w
kompetencji władz lokalnych i powinien koncentrować się na środkach służących redukcji emisji CO2
Plan ma za zadanie określić, jak gmina zrealizuje wyznaczone cele. Dlatego też zostały opisane
działania planowane (inwestycyjne i nie inwestycyjne), sposób ich finansowania oraz metodę
monitoringu realizacji planu w latach 2016-2020, z możliwością wydłużenia perspektywy czasowej.

Głównym celem PGN jest analiza możliwych do realizacji przedsięwzięć, których wprowadzenie w życie
skutkować będzie redukcją emisji CO2 oraz końcowego zużycia energii przez odbiorcę.
Redukcja całkowitej emisji CO2 powinna wynieść minimum 20% do roku 2020 w porównaniu do
poziomu emisji z roku bazowego.
Plan będzie podstawą do prowadzenia zrównoważonej i efektywnej energetycznie gospodarki gminy
przy optymalnym wykorzystaniu źródeł OZE.

Podstawą prawną do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej jest Uchwała Rady Gminy Tarnów
Opolski nr XI/82/2015 z 28 września 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i
wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej.
Koncepcja tworzenia i realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej wynika z polityki
klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji gazów cieplarnianych
określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu, który jest zgodny z Założeniami Narodowego Programu Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów w sierpniu 2011 roku.
Do najważniejszych barier utrudniających wdrażanie i realizację Planu lub wręcz uniemożliwiających
skuteczną jego realizację należy zaliczyć w szczególności:
•

brak środków finansowych na realizację działań przewidzianych w Planie,
•

brak jednoznacznych zachęt ze strony państwa dla stosowania paliw ekologicznych
(niskoemisyjnych) przez osoby fizyczne (np. w postaci polityki podatkowej),

•

niski priorytet ochrony powietrza w hierarchii ważności celów realizowanych przez państwo i
samorządy,
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•

brak skutecznych narzędzi prawnych na poziomie państwa i samorządów w zakresie możliwości
ograniczania „niskiej emisji”,

•

brak uregulowań dotyczących dopuszczalnych do instalowania urządzeń lub systemu wspierającego
wybór takich urządzeń przez mieszkańców,

•

znikomy udział źródeł odnawialnych w pokrywaniu zapotrzebowania na ciepło,

•

niekorzystna struktura cen paliw i małe dochody niektórych grup społeczeństwa, szczególnie w
gminach wiejskich, co skutkuje spalaniem odpadów w piecach,

•

niestabilność polityki paliwowej państwa,

•

niska świadomość społeczeństwa w zakresie zanieczyszczenia powietrza i skutków zdrowotnych
takiego stanu rzeczy,

•

przyzwolenie społeczne na spalanie odpadów w piecach domowych.

Możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (w tym znacznej redukcji CO2) powstających na
terenie gminy Tarnów Opolski upatruje się przede wszystkim:
•

w zastosowaniu różnego rodzaju środków poprawy efektywności energetycznej budynków i
obiektów należących do gminy, jak również podniesieniu efektywności wykorzystania energii
elektrycznej na cele oświetleniowe (wymiana źródeł ciepła, termomodernizacja budynków itp.)

•

we wdrażaniu technologii niskoemisyjnych,

•

w pozyskiwaniu energii z dostępnych źródeł odnawialnych

•

modernizacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych

•

ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych.
Z przeprowadzonej inwentaryzacji emisji CO2 wynika, że gminie nie udało się zredukować gazów

cieplarnianych w latach 2007-2014 na poziomie 20% (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w tych
latach wyniosło 17%). Tym samym nie osiągnęła jeszcze pierwszego z zakładanych celów w pakiecie
klimatyczno-energetycznym.
Kolejny cel określony w pakiecie tj. zwiększenie udziału zużycia energii z OZE do 15% w ogólnym
zużyciu energii również nie został osiągnięty. Gmina Tarnów Opolski w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej zaplanowała szereg działań zmierzających do zwiększenia udziału OZE w ogólnym
zużyciu energii, w tym działania inwestycyjne planowane w obiektach użyteczności publicznej, jak
również promocja i pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego na zakup i montaż OZE. Udział OZE w
roku docelowym ma wynieść 0,1% tj. 180 MWh.
Trzecim celem pakietu klimatyczno-energetycznego jest redukcja zużycia energii pierwotnej o 20%,
czyli podniesienie efektywności energetycznej. Na terenie gminy Tarnów Opolski w latach 2007-2014
ograniczono zużycie energii na poziomie 17% tj. o 36.149,5 MWh i planuje się zredukować zużycie
energii o kolejne 0,5% tj. do poziomu 17,5%. tj. o 36.379,83 MWh. W ramach realizacji Programu

5
Id: 2BAF0CB0-B343-451F-9E7F-2CB80A3AD6B9. Podpisany

Strona 6

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY TARNÓW OPOLSKI NA LATA 2015-2020
ochrony powietrza dla strefy opolskiej (POP) zredukowano emisję zanieczyszczeń do powietrza pyłu
zawieszonego PM 10 o 69,37 Mg oraz benzo(a)pirenu o 0,05 Mg.
Działania przewidziane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Tarnów Opolski finansowane
będą ze środków zewnętrznych oraz budżetu gminy.
Na poziomie gminy konieczne jest prowadzenie monitoringu wdrażania planu, weryfikację
stanu i stopnia realizacji przyjętych w nim zadań.

W tym celu Wójt Gminy wyznaczy osobę

odpowiedzialną za monitoring realizacji planu (energetyka gminnego)
Istotne, dla osiągnięcia określonych w PGN celów, jest dopilnowanie aby kierunki działań
wyznaczone w planie były:
- uwzględniane w budżetach oraz WPF gminy
- przyjmowane w odpowiednich zapisach prawa lokalnego,
- uwzględniane w dokumentach planistycznych i strategicznych,
- uwzględniane w wewnętrznych dokumentach gminy.
Koniecznym staje się zaangażowanie w realizację planu obecnego personelu Urzędu Gminy,
kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Tarnowie Opolskim.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej posiada wielu interesariuszy: mieszkańców gminy, jednostki
gminne (urzędy, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury),
przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, dlatego też podlega konsultacjom z wszystkimi ww.
jednostkami, grupami i organizacjami.
Wdrożenie PGN to także szansa na czystsze powietrze. W ramach dokumentu został stworzony
plan realizacji działań wspierających osiąganie redukcji gazów cieplarnianych, efektywności
energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, co tym samym przyczyni się do poprawy
jakości powietrza.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA PLANU. POLITYKA KRAJOWA, REGIONALNA I LOKALNA
2.1. Kontekst międzynarodowy - polityka UE oraz świata
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza zostały zawarte w Ramowej Konwencji
Klimatycznej UNFCCC, która została podpisana na Międzynarodowej Konferencji ONZ Dotyczącej
Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro w 1992 roku.
Konwencja podkreśla, że globalne ocieplenie stanowi realne zagrożenie.

Protokół z Kioto do ramowej konwencji narodów zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
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Protokół z Kioto jest kluczowym uzupełnieniem ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu. Protokół zawiera cele wiążące i ilościowe, które umożliwiają ograniczenie i redukcję tych
gazów w sposób efektywny. Polska podpisała protokół z Kioto w dniu 16 lipca 1998 r.

Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej
Celem wprowadzenia dyrektywy jest wzrost efektywności energetycznej zakładający obniżenie o
20% zużycia energii elektrycznej o 20% oraz dalsze zwiększanie efektywności energetycznej po 2020 r.
Pakiet klimatyczno-energetyczny 2020
Pakiet składa się z szeregu aktów prawnych i założeń dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych,
zwiększenie efektywności energetycznej, promocji energii ze źródeł odnawialnych.
- Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r., zmienioną
dyrektywą 2009/29/WE
Głównym założeniem dyrektywy jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, aby tym samym
zmniejszyć wpływ tych emisji na klimat. Unia Europejska poprzez tę dyrektywę zezwoliła na
wprowadzenie systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych pomiędzy państwami
członkowskimi, aby pomóc im spełnić podjęte zobowiązania w tym zakresie.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji gazów
cieplarnianych (tzw. decyzja non ETS)

W sektorach nieobjętych systemem EU ETS (handlu emisjami) tj. transporcie, rolnictwie,
mieszkalnictwie, instytucjach, handlu, usługach, odpadach, emisji lotnej paliw, sektorze komunalnobytowym oraz niektórych procesach przemysłowych i spalaniu paliw Unia Europejska zakłada
stopniową redukcję gazów cieplarnianych w latach 2005-2020. Cel redukcyjny w ramach obszaru nonETS został zróżnicowany w poszczególnych państwach członkowskich, a Polska ma możliwość
zwiększenia emisji w sektorach non-ETS o 14%.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
Celem dyrektywy jest określenie wspólnych ram promowania energii z OZE dla wszystkich krajów
członkowskich. Dokument ten wyznacza również obowiązkowe cele dla poszczególnych państw
członkowskich w zakresie udziału energii OZE w zużyciu finalnym brutto energii ogółem. Dla Polski ten
cel określono na poziomie 15% do 2020 roku.
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EUROPA 2020
Dokument ten przedstawia cele rozwoju Unii Europejskiej obejmujący okres 10 lat do 2020 roku przy
uwzględnieniu założeń zrównoważonego rozwoju przez który należy rozumieć taki wzrost gospodarczy,
w którym zachowana jest wszelka równowaga pomiędzy środowiskiem naturalnym a człowiekiem.

2.2. Kontekst krajowy
STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020
Zgodnie ze strategią „Do roku 2020 Polska wypełni swoje zobowiązania w zakresie redukcji misji gazów
cieplarnianych, wynikających z postanowień pakietu klimatyczno-energetycznego, na mocy którego
Unia Europejska do 2020 r. jest zobowiązana do łącznej redukcji emisji o 20% w porównaniu z 1990
rokiem”
W Strategii Rozwoju Kraju jest wyznaczony strategiczny Cel 6 Bezpieczeństwo energetyczne
i środowisko. W ramach tego celu wyznaczono m.in. działania:
-„ wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), zgodnie z celami zawartymi w pakiecie
klimatycznym. Do 2020 roku planuje się 15 proc. udział OZE w zużyciu energii finalnej oraz 10 proc.
udział biopaliw, zwłaszcza II generacji, w rynku paliw transportowych. Ministerstwo będzie wspierać
rozwój biogazowi rolniczych oraz farm wiatrowych na lądzie i morzu, także poprzez system
dofinansowania z funduszy europejskich i ochrony środowiska”.
- „ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. Wskazano metody ograniczenia emisji CO2,
SO2, NOX, dzięki którym możliwe będzie wypełnienie międzynarodowych zobowiązań, ograniczając
jednocześnie konieczność wprowadzania znaczących zmian w strukturze wytwarzania. Planuje się
stworzenie systemu zarządzania krajowymi pułapami emisji gazów cieplarnianych i innych substancji,
wprowadzone zostaną dopuszczalne produktowe wskaźniki emisji”,
- „modernizacja regionalnej i lokalnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej (w tym
umożliwiająca wykorzystanie energii z OZE) oraz rozwój energetyki rozproszonej poza istniejącą siecią
energetyczną z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł”,
- „wsparcie termomodernizacji budynków i modernizacji istniejących systemów ciepłowniczych
z zastosowaniem dostępnych i sprawdzonych technologii”.

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Projekt programu koncentruje się na rozwoju gospodarki niskoemisyjnej przy założeniu
zrównoważonego rozwoju kraju poprzez m.in. rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, poprawę
efektywności energetycznej, rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych oraz promocję
nowych wzorców konsumpcyjnych.
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2.3. KONTEKST REGIONALNY I LOKALNY
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DO ROKU 2020
W strategii rozwoju województwa opolskiego do roku 2020, przyjętej uchwałą Sejmiku
Województwa Opolskiego Nr XXV/325/2012 z 28 grudnia 2012 roku, wyznaczono cel strategiczny 7 –
Wysoka jakość środowiska wśród których znalazły się m.in. następujące cele operacyjne:
Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej oraz związana z tym budowa,
rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci elektroenergetycznej, ciepłowniczej i gazowniczej,
Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki i łączący się z tym:
rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, w tym budowa, rozbudowa i modernizacja głównych źródeł
wytwarzania energii,
wprowadzenie nowoczesnych, innowacyjnych technologii wytwarzania energii, w tym propagowanie
Kogeneracji wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
rozwój energetyki opartej na OZE, w szczególności energii z biomasy, wiatru, wody, ciepła z ziemi,
słońca,
poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej i zakładów
przemysłowych,
rozwój innowacyjnych technologii niskoemisyjnych (zgodnie z BAT87),
poprawa jakości powietrza – wdrażanie programów ochrony powietrza.
PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY OPOLSKIEJ
Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej został opracowany ze względu na przekroczenia
poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)piranu i jest
dokumentem przygotowawczym w celu określenia działań prowadzonych przez samorządy lokalne,
których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza. Zgodnie z programem
system zarządzania w gminie powinien objąć:
- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizację POP
- wyznaczenie zespołu realizującego,
- opracowanie szczegółowego planu i harmonogramu działań,
- opracowanie systemu przetwarzania informacji,
- opracowanie systemu monitoringu i raportowania.
Program Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej zakłada realizację zadań zmierzających do ograniczenia
emisji z indywidualnych systemów grzewczych.
W PGN planuje się realizację zadań takich jak modernizacja kotłowni w budynkach mieszkalnych
i publicznych, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych i publicznych,
które zmierzają do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza.
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Na terenie gminy Tarnów Opolski zaplanowano w POP przebudowę drogi powiatowej nr 1712 O na
trasie Ozimek-Przywory. Za realizację inwestycji odpowiedzialny jest Starosta Opolski. Droga na odcinku
Tarnów Opolski – Kosorowice została przebudowana przy zaangażowaniu Starostwa Powiatowego i
Gminy Tarnów Opolski.
W POP w działaniach naprawczych uwzględniono modernizację ogrzewania węglowego w budynkach
użyteczności publicznej w powiatach województwa opolskiego. Władze Gminy Tarnów Opolski planują
wymienić w obiektach użyteczności publicznej przestarzałe piece węglowe na niskoemisyjne.
Gmina Tarnów Opolski jest na etapie aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego
dla trzech miejscowości: Przywory, Kąty Opolskie i Miedziana. Planuje się uwzględnienie w nich
wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników nie powodujących nadmiernej
„niskiej emisji” oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” miasta
ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie. Tego typu działania naprawcze zostały
również uwzględnione w POP.
W POP rekomenduje się uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza
poprzez odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać będą
potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. Gmina Tarnów Opolski zamierza stosować
zielone zamówienia publiczne m.in. w zakresie dowożenia uczniów do szkół oraz odbioru odpadów
komunalnych od mieszkańców gminy.
Władze gminy zamierzają również zaktualizować projekt założeń do planów zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe w gminach.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TARNÓW OPOLSKI NA LATA 2013-2020
Nowa strategia rozwoju Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2020 określa jako główny cel:
prężny rozwój gminy. W cel główny wpisują się cele strategiczne, których realizacja ma przybliżać
gminę do osiągnięcia celu głównego.
W strategii rozwoju Gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2020 zaplanowano realizację następujących
szczegółowo określonych działań zmierzających do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej:
„Wsparcie gminy dla mieszkańców korzystających z ekologicznych źródeł energii
Budowa ciągów pieszo-rowerowych:
Ścieżka pieszo-rowerowa Tarnów Opolski-Kosorowice
Ścieżka pieszo-rowerowa Tarnów Opolski-Nakło
Ścieżka pieszo-rowerowa Miedziana-Przywory
Ścieżka pieszo-rowerowa Tarnów Opolski do drogi krajowej nr 94 i Raszowej”.
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PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY TARNÓW OPOLSKI NA LATA 2013-2016
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020
Efektywność działań w zakresie ochrony środowiska zależy przede wszystkim od polityki i
rozwiązań przyjętych na szczeblu lokalnym oraz pozyskania zainteresowania i zrozumienia ze strony
społeczności lokalnych. Program ochrony środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, określa
hierarchię niezbędnych działań zmierzających do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację decyzji
administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty
i instytucje. Sam program nie jest dokumentem stanowiącym, ingerującym w uprawnienia
poszczególnych jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów użytkujących
środowisko. Należy jednak oczekiwać, że poszczególne jego wytyczne i postanowienia będą
respektowane i uwzględniane w planach szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w zakresie
ochrony środowiska.
Główny cel średniookresowy do 2020 r. dla Gminy Tarnów Opolski:
„osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego
PM10 w powietrzu oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi
standardami jakości środowiska”.
W Programie ochrony środowiska określono m.in. następujące działania mające doprowadzić do
osiągnięcia ww. celu:
- realizacja postanowień Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Opolskiej
- zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych
- modernizacja systemów grzewczych i eliminacja niskiej emisji zanieczyszczeń, w tym ograniczenie
emisji zanieczyszczeń powietrza ze spalania paliw w sektorze produkcyjnym i komunalnym,
wprowadzanie niskoemisyjnych nośników energetycznych w gospodarce komunalnej, modernizacja
kotłowni i termomodernizacja, modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych w celu
likwidacji powstawania emisji „u źródła” oraz zastosowania instalacji ochronnych, dążenie do likwidacji
materiałochłonność gospodarki,- zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb

i

możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności.
PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE
DLA GMINY TARNÓW OPOLSKI
W dokumencie tym dogłębnie przeanalizowano możliwości pozyskania energii cieplnej oraz
zasilania obszarów gminy w paliwa niezbędne do jej wytworzenia. Projekt ten stanowił podstawę do
oszacowania wielkości emisji gazu cieplarnianego w roku bazowym(2006), w którym na podstawie
przeprowadzonej ankietyzacji pozyskano dane dotyczące zużycia poszczególnych nośników energii
przez największych przedsiębiorców naszej gminy, jak również w obiektach użyteczności publicznej.
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Problemu spalania odpadów poza spalarniami, - promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł
energii oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających

Tabela nr 1. Wykaz dokumentów o randze regionalnej i lokalnej obejmujących zagadnienia związane z
PGN
Nazwa dokumentu

Spójność
PGN

Strategia rozwoju województwa opolskiego do 2020 roku

Tak

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego

Tak

Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej

Tak

Wojewódzki Program Ochrony Środowiska na lata 2012-2015 z perspektywą do

Tak

roku 2019
Program ochrony środowiska dla gminy Tarnów Opolski na lata 2013-2016 z

Tak

perspektywą na lata 2017-2020
Strategia rozwoju gminy na lata 2013-2020

Tak

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla

Tak

gminy Tarnów Opolski
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Tak

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa

Tak

gazowe na lata 2007-2020

3. CHARAKTERYSTYKA GMINY TARNÓW OPOLSKI
Gmina Tarnów Opolski położona jest w środkowej części województwa opolskiego, w powiecie
opolskim. Gmina graniczy z gminami: miastem Opole (powiat grodzki), Chrząstowice i Prószków (powiat
opolski), Gogolin (powiat krapkowicki) oraz Izbicko (powiat strzelecki).
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Pod względem powierzchni należy do najmniejszych w województwie opolskim. Ogólna
powierzchnia gminy wynosi 8180 ha. W strukturze użytkowania gruntów przeważają użytki rolne, które
zajmują powierzchnię 3793 ha, co stanowi 46,4% obszaru gminy. Grunty orne zajmują 3087 ha (37,8%),
sady 10 ha (0,1%), a trwałe użytki zielone tj. łąki i pastwiska trwałe 696 ha (8,5%). Lasy na obszarze gminy
zajmują znaczną powierzchnię 3586 ha, co stanowi aż 43,8%. Ilustruje to poniższy diagram.

Gminę administracyjnie tworzy 8 sołectw (według wielkości powierzchni): Tarnów Opolski 2717,85 ha, Kosorowice - 1728,95 ha, Raszowa - 879,01 ha, Przywory - 737,42 ha, Nakło - 650,39 ha,
Kąty Opolskie - 563,60 ha, Miedziana - 508,05 ha i Walidrogi - 377,85 ha.
Położenie gminy jest bardzo korzystne ze względu na występowanie rozbudowanej sieci tras
komunikacji lokalnej, które są częścią systemu sieci ponadlokalnej. Przez teren gminy przebiega
międzynarodowa trasa nr 94 prowadząca do granic Niemiec i Ukrainy, droga wojewódzka w
miejscowości Przywory nr 423 relacji Opole – Kędzierzyn-Koźle. Ponadto przez gminę przebiega 35,81
km dróg powiatowych i 78,83 km dróg gminnych. Drogi twarde stanowią bezpośrednie połączenia
między wsiami w gminie. Dodatkowo przez gminę przebiegają dwie linie kolejowe, dwutorowe,
zelektryfikowane, relacji: Wrocław – Bytom oraz Opole – Kędzierzyn-Koźle.
3.1. Gospodarka przestrzenna na obszarze gminy
Gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w
zakresie planowania przestrzennego.
Studium formułuje strategiczne cele rozwoju i funkcje gminy i w sposób kompleksowy określa
przestrzennie kierunki zagospodarowania obszaru gminy. Tereny o różnych funkcjach są wobec siebie
komplementarne, nie ma kolizji przestrzennych pomiędzy różnymi funkcjami, zapewniono znaczne
tereny rozwoju przestrzennego dla funkcji: mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych,
komercyjnych i turystyczno-wypoczynkowych.
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Podstawowym dokumentem planistycznym będącym prawem miejscowym jest miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego opracowywany dla całej gminy (rzadziej) lub określonych jej
obszarów. Obecnie, w związku z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym obowiązują plany miejscowe uchwalone po 1 stycznia 1995 r.
W gminie Tarnów Opolski wg stanu na 15 września 2011 r. obowiązuje 11 planów miejscowych
oraz 5 ich zmian. Są to głównie plany dla poszczególnych wsi: Tarnów Opolski (2002 r. ze zmianami w
2003 r. i 2009 r.), Kosorowice (2003 r.), Przywory (2003 r. ze zmianami w 2008 r. i 2009 r.), Miedziana
(2003 r.), Kąty Opolskie (2003 r. ze zmianą w 2008 r.), Nakło, Raszowa, Walidrogi, (2007 r.), jak również
plany dla terenów górniczych: Górażdże II (2007 r.), Tarnów Opolski (2002 r.), Izbicko II (2003 r.). Ponadto
w 2003 r. został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego trasy gazociągu oraz
stacji gazowej dla potrzeb Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. w obszarze wsi Kosorowice – Tarnów
Opolski, a w 2011 r. plan dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w Przyworach. Wynika z tego,
iż gospodarka przestrzenna na terenie gminy jest prowadzona w sposób racjonalny, a uchwalone plany
miejscowe zabezpieczają tereny pod rozwój poszczególnych funkcji. Aktualnie gmina jest na etapie
zmian planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kąty Opolskie, Przywory i Miedziana.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Tarnów Opolski przyjętego
uchwałą Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 2 listopada 2015 r. przeprowadzono analizę naturalnych
predyspozycji gminy dla lokalizacji odnawialnych źródeł energii o mocy większej niż 100 kW.
Energia solarna
Przydomowe instalacje solarne ( typu „off grid”) przeważanie wytwarzają i magazynują energię
słoneczną na własne potrzeby i mają przeciętnie moc ok. 6,0 – 10 kW. Tego typu instalacje istnieją już w
kilku gospodarstwach na terenie gminy.
Duże instalacje solarne typu „on grid”, wytwarzające energię elektryczną oddawaną do sieci
elektroenergetycznej, mają zwykle moc większą niż 100 kW. Przy obecnym stanie techniki uzyskuje się
przeciętnie 1MW mocy z 1 hektara powierzchni ogniw fotowoltaicznych. Ocenia się, że w warunkach
naturalnych gminy Tarnów Opolski ten rodzaj OZE ma największe możliwości i perspektywy rozwoju.
Zgodnie z przeprowadzoną analizą wykluczono lokalizację dużych instalacji solarnych na stępujących
terenach:
- na obszarach prawnie chronionych (obszar chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”),
- w morfologicznej dolinie rzeki Odry, w zasięgu zagrożenia powodzią,
- w dolinie rzeki Suchej, w zasięgu powodzi w 1997 r.,
- w lasach i chronionych siedliskach florystycznych,
14
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- w zwartych obszarach występowania najlepszych gleb – II, III i IV klasy,
- na obszarach o znaczących walorach krajobrazowych, w tym zasięgu ważniejszych panoram
widokowych i osi krajobrazowych,
- w strefach technicznych gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia,
- w pasach technologicznych linii wysokiego napięcia, dodatkowym kryterium wskazania obszaru
potencjalnej lokalizacji był bliski przebieg sieci elektroenergetycznej 15kV,
- w strefach zagrożeń (300 m i 500 m) górniczego składu materiałów wybuchowych w Kosorowicach,
- w bliskim sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,
- w obszarze Groszowickich Łąk, których ekosystem zaliczono do struktur o wysokiej wartości
przyrodniczej (wykluczenie po uwzględnieniu w opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska)
Uwzględniając krytyczne uwagi i zalecenia zwarte w opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
ograniczono tereny potencjalnej lokalizacji farm fotowoltaicznych w Raszowej, wskazując je tylko na
zboczach wzniesień międzydolinnych o ekspozycji generalnie południowej.
Studium wprowadza następujące ograniczenia lokalizacji instalacji solarnych:
- powierzchnię farm fotowoltaicznych ograniczono max. do 4,0 ha w pojedynczej lokalizacji,
- pomiędzy farmami fotowoltaicznymi o powierzchni większej niż 1,0 ha powinna być zachowana
odległość nie mniejsza niż 1,0 km.
Wskazuje się następujące obszary potencjalnej realizacji dużych instalacji fotowoltaicznych:
- na południe i północ od Kosorowic
- na wschód od Tarnowa Opolskiego i Zakładów Wapienniczych Lhoist
- na południe i północ od Nakła
- na północny-zachód od Raszowej.
Przy przyjętych w studium możliwościach i ograniczeniach prognozuje się powstanie nie więcej niż 5 -8
farm fotowoltaicznych w całej gminie Tarnów Opolski. Zakładając, że wykorzystana zostanie ¼
potencjalnych lokalizacji (2 farmy x 4 ha), gmina może osiągnąć teoretyczną (nie całodobową)
samowystarczalność w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przy aktualnej sprawności ogniw
fotowoltaicznych ok. 8,0 MW.
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Energia wiatru
Przeprowadzona w studium analiza wykazała, że na obszarze gminy Tarnów Opolski nie występują
tereny otwarte spełniające ustalone kryteria lokalizacji elektrowni wiatrowych, odległe co najmniej 2 km
od istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Zabudowa na terenie gminy Tarnów Opolski jest
bardzo zwarta, co utrudnia wykorzystanie energii z wiatru.
Produkcja energii elektrycznej z biogazu
Ze względu na ograniczoną liczbę i wielkość ferm hodowlanych nie przewiduje się w obszarze gminy
lokalizacji urządzeń produkujących energię elektryczną z biogazu o mocy przekraczającej 100 kW.
Energia wód płynących
W świetle uwarunkowań związanych z występowaniem wód powierzchniowych na terenie gminy
Tarnów Opolski, możliwa i przygotowana jest realizacja elektrowni wodnej na rzece Odrze, w kilometrze
137,2 w miejscowości Kąty Opolskie. Według wstępnych założeń elektrownia wodna „Kąty” ma osiągnąć
moc 1 MW przy spadzie 2,0 m i przepływie wody – 70 m3/sek.
Istnieją też potencjalne możliwości budowy małych elektrowni wodnych (MEW) o mocy do 100 kW na
rzece Suchej w rejonie miejscowości Raszowa.
Potencjał gminy Tarnów Opolski szacowany jest zaledwie na 0,0 – 0,1 GWh/rok, wobec potencjału
powiatu opolskiego 36,48 GWh/rok oraz całego województwa 179,33 GWh/rok.
Energia geotermalna
Obecnie nie istnieją realne możliwości wykorzystania energii geotermalnej w gminie Tarnów Opolski,
poza płytkimi instalacjami przydomowymi.
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego brakuje zapisów dot. lokalizacji instalacji
OZE oraz wytycznych dotyczących sposobu ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody. W
nowotworzonych planach istnieje możliwość wprowadzenia zapisów mających na celów ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Gminy Tarnów Opolski z 2015 r., które stanowi podstawę opracowania nowych planów dla
poszczególnych miejscowości, ujęto już problematykę redukcji niskiej emisji.
3.2. SYSTEMY TRANSPORTOWE
Możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego w bardzo dużej mierze zdeterminowane są
wykształconą infrastrukturą transportową, wśród której szczególne znaczenie przypisuje się sieci
drogowej i kolejowej.
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Podstawowy układ dróg na terenie gminy Tarnów Opolski stanowią: droga wojewódzka nr 94
relacji Zgorzelec – Targowisko k/Krakowa oraz droga wojewódzka nr 423 relacji Opole – Kędzierzyn
Koźle.
Droga krajowa nr 94 jest drogą jednojezdniową i nawierzchni bitumicznej i dwóch pasach ruchu.
Stan techniczny drogi jest bardzo dobry. Na ważniejszych skrzyżowaniach wydzielono „lewoskręty”, a
także zatoki autobusowe. Na terenie gminy droga prowadzi przez miejscowości: Nakło i Walidrogi,
zapewniając bardzo dogodny dojazd do Opola. Pośrednio droga zapewnia także szybki dojazd do Opola
mieszkańcom Tarnowa Opolskiego i Raszowej. Z tego względy głównie teren wsi Miedziana stał się
atrakcyjnym obszarem rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Droga wojewódzka nr 423 jest drogą
jednojezdniową o nawierzchni bitumicznej i dwóch pasach ruchu. Stan techniczny drogi jest średni. Na
terenie gminy droga prowadzi przez miejscowości: Kąty Opolskie i Przywory. Jednak z uwagi na stan
drogi i natężenie ruchu dojazd do centrum Opola zajmuje znacznie więcej czasu niż ze wsi Walidrogi
(mimo zbliżonej odległości). Mieszkańcy wsi Przywory dojeżdżający do Opola i mieszkańcy Opola
dojeżdżający do pracy w Przyworach mają możliwość korzystania z komunikacji miejskiej MZK Opole.
Przy granicy gminy i miasta znajduje się pętla autobusowa „Grotowice-Pętla”, gdzie przystanki końcowe
mają autobusy linii nr 8 i 12. Jednak czas podróży jest znaczny, o czym świadczy fakt, iż przejazd całą
linią nr 8 kursująca na trasie Wawelno-Ochodze-Grotowice (pętla), składającą się z 49 przystanków,
autobus pokonuje aż w 72 minuty.
Uzupełnienie podstawowego układu komunikacyjnego gminy stanowią drogi powiatowe o
łącznej długości 35,81 km. Większość z nich posiada nawierzchnię bitumiczną. Umożliwiają połączenia
drogowe pomiędzy poszczególnymi miejscowościami na terenie gminy oraz z ważniejszymi
miejscowościami sąsiednich gmin.
Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące
uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych.
Bezpośredni nadzór nad utrzymaniem tych dróg pełnią władze gminy. Na terenie gminy znajduje się
łącznie 78,835 km dróg gminnych. Są to zarówno ulice w obrębie zwartych miejscowości, jak i drogi
dojazdowe do pól. Tylko część dróg posiada nawierzchnię bitumiczną i parametry właściwe dla dróg
lokalnych czy dojazdowych. Modernizacja dróg przebiega sukcesywnie. Ważne jest aby wybór dróg i ulic
do modernizacji nawierzchni był skorelowany z poprzedzającą ją budową sieci infrastrukturalnych, w
tym kanalizacji. Aktualnie nieskanalizowane są 2 miejscowości gminy: Walidrogi i Raszowa, a w
pozostałych miejscowościach pozostają ulice i pojedyncze budynki nie mające możliwości przyłączenia
do sieci kanalizacyjnej. Szanse na przyspieszenie tempa modernizacji nawierzchni dróg stwarza
korzystna oferta Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A., które mogą zaoferować po bardzo korzystnej
cenie kruszywo do podbudowy dróg. Warto jednak rozważyć czy kamień wapienny wykazuje właściwą
trwałość i jest odpowiednim materiałem do podbudowy dróg.
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Potrzeby w zakresie dróg gminnych dotyczą przede wszystkim dalszej sukcesywnej modernizacji
nawierzchni dróg, powierzchniowego utwardzania i wyrównywania nawierzchni, poszerzania jezdni i
utwardzania poboczy, budowy chodników i ścieżek rowerowych, przepustów, modernizacji zatok,
Przez teren gminy prowadzą dwie dwutorowe zelektryfikowane linie kolejowe: Wrocław – Opole
– Bytom i Opole – Kędzierzyn Koźle. Wykorzystywane są zarówno dla ruchu pasażerskiego, jak i
towarowego. Na linii Wrocław – Opole – Bytom na terenie gminy znajduje się stacja Tarnów Opolski, na
której zatrzymują się pociągi osobowe. Od tej linii odchodzi bocznica kolejowa do Zakładów
Wapienniczych Lhoist S.A. Na linii Opole – Kędzierzyn Koźle znajduje się stacja kolejowa Przywory, na
której zatrzymują się pociągi pasażerskie.
Gmina Tarnów Opolski jest członkiem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. W celu określenia
kierunków rozwoju transportu na obszarze 21 gmin tworzących Aglomerację Opolską opracowano
Studium komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej. Wizją dokumentu jest stworzenie możliwości
swobodnego poruszania się, bez względu na wybierany środek transportu, zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju. Na terenie gminy Tarnów Opolski zaplanowano m. in. działania zmierzające
do poprawy stanu przystanków komunikacyjnych, stworzenie parkingów typu Bike and Ride oraz
budowę dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych.
3.3. SYTUACJA GOSPODARCZA GMINY
Położenie w centrum województwa, dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz
bliskość wojewódzkiego miasta Opola powodować powinny, że w gminie Tarnów Opolski chętnie
lokowane będą nowe firmy i inwestycje. Większość tras komunikacji lokalnej stanowi zarazem część
systemu sieci ponadlokalnej. Droga Nr 94 przebiegająca przez gminę, łączy granicę wschodnią z
zachodnią, dwie linie kolejowe o państwowym znaczeniu Bytom Wrocław i Kędzierzyn-Koźle- Opole,
względnie dobre połączenie lotnicze (około 2 godzin do lotniska w Katowicach) oraz bliskość autostrady
A4 (około 20 minut) upoważniają do stwierdzenia, że położenie komunikacyjne gminy w regionie jest
korzystne.
Od dawna okolice Tarnowa Opolskiego były ośrodkiem pozyskiwania i przetwarzania kamienia
wapiennego. Stan taki ukształtował przemysłowo – rolniczy charakter gminy. Obecnie źródłem dochodu
części ludności stała się także praca w usługach i rzemiośle. Wiodącą funkcją gminy jest przemysł i
rolnictwo.
Mieszkańcy gminy nie zajmujący się rolnictwem i działalnością gospodarczą znajdują
zatrudnienie w najbliższych ośrodkach miejskich, głównie w Opolu, Krapkowicach, Gogolinie i Strzelcach
Opolskich.
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Do głównych sfer funkcjonowania podmiotów gospodarczych zalicza się m.in. usługi budowlane,
transportowe, handel, mechanika pojazdowa, ślusarstwo, szewstwo, fryzjerstwo, krawiectwo i naprawy.
W 2014 roku na terenie gminy funkcjonowało 656 podmiotów gospodarczych, wśród których wyróżnić
można 19 publicznych oraz 637 prywatnych. Tym samym firmy prywatne stanowią 97,1%
przedsiębiorstw. Pośród prywatnych podmiotów 83,5% stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą. Wysokość ich udziału jest na poziomie standardowym dla całego województwa. Świadczy
to przede wszystkim o dominacji podmiotów najmniejszych, najbardziej narażonych na zmiany na rynku.
Analiza porównawcza pozwala stwierdzić, że w porównaniu do stanu z 2001 roku odnotowuje się 36%
wzrost liczby jednostek gospodarczych.
Największym zakładem pracy na terenie gminy Tarnów Opolski są Zakłady Wapiennicze Zakład
jest również największym emitorem CO2. Przedsiębiorstwo to stale podejmuje działania mające na celu
obniżenie zużycia energii, głównie w celu optymalizacji kosztów funkcjonowania zakładu. W Planie
Gospodarki

Niskoemisyjnej

uwzględniono

działania

podejmowane

przez

14

największych

przedsiębiorców działających na terenie gminy, mające na celu redukcję emisji CO2, zaś w prognozie do
roku 2020 uwzględniono wzrost liczby przedsiębiorstw, wynikający m. in. z wyznaczeniem nowych
terenów inwestycyjnych w Kątach Opolskich.
3.4. STAN OBECNY JAKOŚCI POWIETRZA
Główne źródła emisji substancji do powietrza atmosferycznego na terenie gminy Tarnów
Opolski stanowią zakłady produkcyjne, kotłownie oraz ruch komunikacyjny. Gmina leży w obszarze
krzyżujących się wpływów emisji do powietrza zanieczyszczeń chemicznych i pyłowych przez ośrodki
przemysłowe w Opolu, Gogolinie, Zdzieszowicach, Krapkowicach, Strzelcach Opolskich. Pochodzi
stamtąd 36,2% zanieczyszczeń pyłowych i 40,5% zanieczyszczeń gazowych, emitowanych w całym
województwie opolskim. W stosunku do lat ubiegłych notuje się zasadnicze zmniejszenie emisji,
szczególnie gazowych w Tarnowie Opolskim i sąsiednich ośrodkach przemysłowych. Obecnie nie notuje
się przekroczeń wartości dopuszczalnych stężeń tlenku azotu, tlenku węgla i fenolu. Zdarzają się jednak
przekroczenia dopuszczalnych wartości średnio-dobowych.
Istotnym źródłem zanieczyszczeń (pyły, spaliny) oraz emisji hałasu są drogi prowadzące przez
teren gminy, w szczególności droga krajowa nr 94. Uciążliwości te dotyczą miejscowości Nakło i
Walidrogi. Emisje hałasu i spalin z drogi wojewódzkiej nr 423 Opole – Kędzierzyn-Koźle, prowadzącej
przez Przywory i skrajem Kątów Opolskich są mniej uciążliwe. Linie kolejowe Wrocław – Bytom i Opole
– Kędzierzyn-Koźle są źródłem emisji hałasu i drgań.
Na zanieczyszczenie powietrza i hałas ma także wpływ niezorganizowana emisja zanieczyszczeń
pyłowych i gazowych ze źródła jakim jest np. kopalnia w Tarnowie Opolskim, gdzie uciążliwości
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spowodowane są przez: procesy związane z załadunkiem, wiercenie otworów strzałowych oraz prace
strzałowe (niewielkie ilości pyłu i gazów postrzałowych – tlenek węgla i dwutlenek azotu).
Duży wpływ na stan jakości powietrza ma także emisja niska, która pochodzi z lokalnych
kotłowni, palenisk indywidualnych oraz środków transportu. Lokalne systemy grzewcze i piece domowe
korzystają w zdecydowanej większości z tradycyjnych źródeł opału tj. węgiel, miał węglowy, drewno i
praktycznie nie posiadają jakichkolwiek urządzeń ochrony powietrza. Wielkość emisji z tych źródeł jest
trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową (związaną z okresem grzewczym – od
października do kwietnia włącznie). Jest szczególnie uciążliwa w okresach bezwietrznych na terenach u
zabudowie skupionej.
Negatywny wpływ na jakość powietrza ma spalanie odpadów w gospodarstwach domowych.
Tego typu działania są związane z niedostateczną świadomością społeczną związaną z konsekwencjami
takiego postępowania. Domowe spalanie odpadów jest niezwykle niebezpieczne ze względu na niską
temperaturę spalania (200-500oC), podczas którego powstają szkodliwe dla zdrowia i życia ludzi
substancje i gazy, a są to m.in.:
• pyły powodujące szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
• tlenek węgla (czad) uszkadzający układ krążenia i ośrodkowy układ nerwowy (w tym: osłabienie
pamięci, utrata łaknienia, utrata czucia w palcach, senność w dzień i bezsenność w nocy, upośledzenie
psychiczne),
• tlenek azotu podrażniający, a nawet uszkadzający płuca,
• dioksyny i furany wywołujące choroby nowotworowe,
• dwutlenek siarki powodujący trudności z oddychaniem,
• chlorowodór, który w połączeniu z wodą tworzy kwas solny,
• cyjanowodór tworzący z wodą kwas pruski.
Wykaz odpadów, których nie wolno spalać w piecach i domowych kotłowniach:
• plastikowych pojemników i butelek po napojach,
• zużytych opon
• innych odpadów z gumy,
• przedmiotów z tworzyw sztucznych,
• elementów drewnianych pokrytych lakierem,
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• sztucznej skóry,
• opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
• opakowań po farbach i lakierach,
• pozostałości farb i lakierów,
• plastikowych toreb
• papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.
Wykaz odpadów, które poza opałem można spalać w gospodarstwach domowych:
* papier, tekturę i drewno
• opakowania z papieru, tektury i drewna
• odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych
• odpady kory i korka
• trociny, wióry i ścinki
• mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.
Problem ten jest powszechny na terenie całego kraju, dlatego bardzo ważne jest nagłaśnianie
go poprzez różnego rodzaju kampanie promocyjno-edukacyjne. Jedną z takich kampanii była
ogólnopolska akcja zorganizowana przez fundację ekologiczną ARKA – „Kochasz dzieci – nie pal śmieci”.
Podobne kampanie powinny być powtarzane częściej, zarówno wśród dorosłych, jak i najmłodszych
mieszkańców.
W województwie opolskim zagadnienia związane z ochroną powietrza ujęte są obecnie
w Programie Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole i w Programie Ochrony Powietrza dla strefy
opolskiej. Strefa opolska obejmuje obszar województwa poza miastem Opole. Do tej strefy zalicza się
łącznie 11 powiatów, w tym także powiat opolski, w którym leży Gmina Tarnów Opolski.
Program ochrony powietrza (POP) dla strefy opolskiej (uchwała Nr XXXIV/417/2013 Sejmiku
Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r.), w której stwierdzone zostały
ponadnormatywne poziomy pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu, jest
dokumentem przygotowanym w celu określenia działań, których realizacja ma doprowadzić do
osiągnięcia wymaganej jakości powietrza. Konieczne jest zidentyfikowanie przyczyn występowania
ponadnormatywnych stężeń poszczególnych zanieczyszczeń oraz rozważenie możliwych sposobów
ograniczenia emisji ze źródeł mających największy wpływ na jakość powietrza. Warunkiem realizacji
działań naprawczych są możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe ich przeprowadzenia.
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Oceny i obserwacji zmian dokonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska w ramach
państwowego monitoringu środowiska. Podstawę klasyfikacji stref zgodnie z art. 89 w/w ustawy
stanowiły dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy dopuszczalne powiększone
o margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy docelowe oraz poziomy celów
długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031) oraz rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –
Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
Obszar gminy Tarnów Opolski nie jest objęty pomiarem emisji zanieczyszczeń, który prowadzony jest w
ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Opolu. Najbliżej usytuowana stacja, w której prowadzony jest stały pomiar pasywny stężeń w powietrzu
znajduje się na terenie gminy Gogolin (Gogolin, ul. Szkolna). Należy jednak podkreślić, że w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska nie prowadzi się pomiaru stężeń CO2 w powietrzu.

Klasyfikację stref na rok 2012 wykonano w oparciu o następujące założenia:
•

klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest wymagane
prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;

•

klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości dopuszczalnej
powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń wartości dopuszczalnych, a
także przyczyny ich występowania (dotyczy wyłącznie pyłu PM2,5);

•

klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość dopuszczalną
powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń oraz dążyć do osiągnięcia
wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP;

•

klasa D1 - poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; nie jest wymagane
prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;

•

klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy dążyć do osiągnięcia
poziomi celu długoterminowego do roku 2020.

Gmina Tarnów Opolski została zakwalifikowana do strefy opolskiej, a poniższa tabela przedstawia klasy stref
dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej w roku 2014.
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Tabela nr 2. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2014
Ochrona zdrowia
Strefa

Strefa
opolska

SO2

A

NO2

C6H6

A

A

CO

A

O3

O3

(1)

(2)

C

PM10

D2

C

Pb

As

A

Cd

A

Ni

A

B(a)P

A

PM 2,5

C

C2

Źródło: Ocena jakości powietrza za 2014 rok, WIOŚ Opole

W strefie opolskiej wystąpiły przekroczenia dla kryterium ochrony zdrowia (klasa C, C2 i D):
- dla pyłu zawieszonego PM10 – dwóm strefom, składającym się na województwo opolskie, przyznano
klasę C wymagającą wdrażania naprawczych programów ochrony powietrza POP, z uwagi na
występowanie na terenie tych stref obszarów, na których odnotowano przekroczenia średniodobowej
wartości dopuszczalnej z ponadnormatywną częstością, oraz przekroczenia średniorocznej wartości
dopuszczalnej w strefie opolskiej
- dla benzo(a)pirenu – dwie strefy województwa zakwalifikowano do klasy C wymagającej wdrażania
programów ochrony powietrza POP, z uwagi na występowanie na ich terenie obszarów, na których
odnotowano przekroczenia rocznej wartości docelowej
- dla pyłu PM2,5 – strefie opolskiej przyznano klasę C, z uwagi na występowanie na jej terenie obszarów,
na których odnotowano przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej powiększonej o margines
tolerancji, w wyniku czego konieczne jest wdrażanie naprawczego programu POP
- dla ozonu – strefę opolską zakwalifikowano do klasy C, ze względu na wykazane w modelowaniu
obszary przekroczeń poziomów stężeń ozonu w północno – wschodniej części województwa, w związku
z tym wymagane jest objęcie stref naprawczym programem ochrony powietrza POP
- dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu obie strefy
województwa zakwalifikowano do klasy A.
Gmina Tarnów Opolski składa Marszałkowi Województwa coroczne sprawozdania z działań
naprawczych podjętych w celu poprawy jakości powietrza w strefie opolskiej. Do tej pory główne
działania podejmowane przez gminę koncentrują się na obniżeniu emisji pochodzącej ze źródeł
liniowych (modernizacja dróg).
Emisja napływowa
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Na wielkość emisji napływowej na terenie Gminy Tarnów Opolski wpływ ma zarówno emisja z terenu
Opola jak i z silnie uprzemysłowionych terenów Gminy Gogolin, w zależności głównie od róży wiatrów i
lokalnych warunków atmosferycznych. Istotna z punktu widzenia emisji napływowej jest realizacja
przedsięwzięć określonych w „Programie Ochrony powietrza dla miasta Opola”, którego bliskość
niewątpliwie oddziałuje na wielkość emisji z kierunku Opola (szczególnie od strony bogatej w ciężki
przemysł dzielnicy "Metalchem").

4. INWENTARYZACJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY W GMINIE TARNÓW OPOLSKI
Inwentaryzacja emisji CO2 została wykonana zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów
(Covenant of Mayors) określonymi m.in. w dokumencie „How to develop a Sustainable Energy Action
Plan” (tłumaczenie polskie "Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii"),
zawierającym m.in. wskaźniki emisji CO2 dla poszczególnych nośników. Zgodnie z zaleceniami SEAP
metodologia gromadzenia danych powinna być spójna na przestrzeni lat a dane muszą opisywać
specyficzną sytuację danej gminy. Nie wystarczą jedynie szacunki dokonane w oparciu o średnie
krajowe, gdyż w przyszłości szacunki te będą odzwierciedlać jedynie trendy występujące na szczeblu
krajowym i nie pozwolą ocenić wysiłków podjętych przez samorząd lokalny na drodze do realizacji
przyjętych celów w zakresie redukcji CO2.
Metodologia inwentaryzacji
• Dwie podstawowe metody pracy:
– „bottom up” – czyli od szczegółu do ogółu – można ją zastosować, gdy dysponujemy szczegółowymi
danymi źródłowymi (np. zużycie energii dla pojedynczych budynków użyteczności publicznej); bardziej
dokładna, ale pracochłonna;
– „top down” – od ogółu do szczegółu – gdy dysponujemy pewnymi ogólnymi wielkościami i dzielimy je
na szczegółowe na podstawie pewnych założeń (np. zużycie ciepła dla całej gminy dzielone na
poszczególne grupy odbiorców); mniej dokładna i szybsza
W celu obliczenia emisji określa się zużycie nośników energii finalnej na obszarze gminy, w podziale na
poszczególne sektory (obiekty mieszkalne, komunalne, transport, emisja niezorganizowana, przemysł,
itp.).
Celem inwentaryzacji jest określenie wielkości emisji z obszaru gminy, tak aby możliwe było
zaprojektowanie działań służących jej ograniczeniu, przeznaczonych do realizacji przez władze gminy.
W związku z tym bardziej szczegółowo rozpatrzono wielkości emisji z sektorów w większym stopniu
podlegających regulacji gminy (sektorów, w których polityka władz gminy może wpłynąć na wielkość
emisji w sposób realny), a z nieco mniejszą uwagą potraktowano emisje z tych sektorów, na które
władze gminy mają bardzo ograniczony wpływ.
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Istnieje szereg narzędzi służących sporządzaniu lokalnych inwentaryzacji emisji, żadne jednak z
nich nie spełnia w stu procentach kryteriów dotyczących sporządzenia inwentaryzacji emisji CO2 dla
roku bazowego BEI oraz obliczeniowego MEI. Samorząd lokalny może wybrać dowolną metodologię lub
narzędzie, które uzna za odpowiednie do sporządzenia BEI/MEI.
Zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w SEAP podczas wykonywania inwentaryzacji gazów
cieplarnianych należy:
- dobrze dokumentować proces zbierania danych, ich źródła i metodologię
- dokładnie odzwierciedlać sytuacje lokalną tzn., być sporządzana na postawie danych dotyczących
zużycia/produkcji energii na terytorium zarządzanym przez dany samorząd,
- metodologia i źródła danych pomimo upływu czasu powinny pozostawać spójne,
- objąć przynajmniej te sektory, w których samorząd zamierza podjąć działania zmierzające do
zmniejszenia emisji CO2 tj. wszystkie sektory będące jej znacznym źródłem: budynki i wyposażenie,
urządzenia mieszkalne, komunalne i usługowe oraz transport,
-dbać o to, aby dane były dokładne i ścisłe, a przynajmniej przedstawić sensowna, możliwa do przyjęcia
wizję rzeczywistości.
Inwentaryzację można przeliczać i korygować jeżeli pojawią się nowe lub dokładniejsze dane.
Dokonując wyboru wskaźników emisji można zastosować dwa różne podejścia:
- wykorzystać "standardowe" wskaźniki emisji zgodnie z zasadami IPCC, które obejmują całość emisji
CO2 wynikającej z końcowego zużycia energii na terenie gminy-zarówno emisje bezpośrednie ze
spalania paliw w budynkach, instalacjach i transporcie, jak i emisje pośrednie towarzyszące produkcji
energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystywanych przez mieszkańców. W tym podejściu
najważniejszym gazem cieplarnianym jest CO2, a emisje CH4 i N2O można pominąć.
- wykorzystać wskaźniki emisji LCA (skrót od: Life Cycle Assessment-ocena cyklu życia), które
uwzględniają cały cykl życia poszczególnych nośników energii. W zakres inwentaryzacji wchodzą wiec
nie tylko emisje związane ze spalaniem paliw, ale także emisje powstałe na wszystkich pozostałych
etapach łańcucha dostaw, w tym emisje związane z pozyskaniem surowców, ich transportem i
przeróbką. W tym przypadku ważną rolę mogą odgrywać także innych niż CO2 gazów cieplarnianych.
4.1. HIERARCHIA POZYSKIWANIA INFORMACJI
Tabela nr 3. Hierarchia pozyskiwania informacji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji

Dane I rzędu

Badania ankietowe
(sektor

budynków

Ankieterzy
mieszkalnych, Strona internetowa

Cel:

pozyskanie

danych

dot.

sposobu ogrzewania budynków

obiektów użyteczności publicznej i

oraz przygotowania ciepłej wody,

obiekty sektora gospodarczego)

przeprowadzonych i planowanych
prac termomodernizacyjnych oraz
wymiany źródła ciepła, liczby
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posiadanych

pojazdów

oraz

przejechanych km na terenie
gminy

oraz

zużycia

energii

elektrycznej
Dane dostępne w Urzędzie Gminy Informacje dot. zużycia Cel: dane te pozwalają ocenić
Tarnów Opolski

energii w obiektach zużycie paliw i energii w obiektach

Dane I rzędu

gminnych

i

jej użyteczności publicznej i podjąć

jednostkach

stosowne działania mające na celu

podległych

obniżenie

kosztów

utrzymania

Dane dot. oświetlenia tych budynków i zmniejszenie
ilości emisji CO2

ulicznego,
składowanych
odpadów

oraz

historyczne dane dot.
zużycia poszczególnych
nośników ciepła
Informacje

od

operatorów Dystrybutor

Dane II rzędu

dystrybucyjnych

energii Dane zebrane celem weryfikacji

elektrycznej

informacji

uzyskanych

Dystrybutor gazu

pośrednictwem

za
badań

ankietowych
Dane dotyczące ruchu lokalnego

System

Dane zebrane celem weryfikacji

sprawozdawczy

informacji

POJAZD

uzyskanych

prowadzony pośrednictwem

przez

za
badań

Starostwo ankietowych

Powiatowe
4.2. SEKTORY UWZGLĘDNIONE W INWENTARYZACJI
Tabela nr 4. Sektory uwzględnione w inwentaryzacji emisji CO2 (BEI/MEI) prowadzonej na terenie gminy
Tarnów Opolski
SEKTOR

SEKTOR UWZGLĘDNIONY W

SPOSTRZEŻENIA/UWAGI

BEI/MEI (TAK/NIE)
Końcowe zużycie energii w budynkach, wyposażeniu/urządzeniach i przemyśle
budynki, wyposażenie,

TAK

Uwzględniono :

urządzenia komunalne

- wszystkie budynki użyteczności publicznej i
komunalne oraz eksploatowane w nich
systemy grzewcze
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- oświetlenie uliczne oraz oświetlenie miejsc
publicznych na terenie gminy
budynki, wyposażenie,

TAK

- inwentaryzacją objęto 100% budynków

urządzenia niekomunalne

zamieszkałych przez mieszkańców na
terenie gminy (wyniki z ankiet obejmują ok.
90% budynków, pozostałe 10% oszacowano)

komunalne oświetlenie

TAK

-uwzględniono na podstawie danych

publiczne

dostępnych w UG

zakłady przemysłowe

TAK

- uwzględniono emisję z ogrzewania

objęte EU ETS

budynków oraz z zużycia energii
elektrycznej zgodnie z przeprowadzoną
inwentaryzacją

zakłady przemysłowe nie

TAK

- uwzględniono emisję z ogrzewania

objęte EU ETS

budynków zużycia energii elektrycznej oraz
pojazdów zgodnie z przeprowadzoną
inwentaryzacją
Końcowe zużycie energii w transporcie

gminny transport drogowy

TAK

- uwzględniono emisję z posiadanego przez
gminę taboru samochodowego tj. pojazdy
strażackie

gminny transport drogowy

TAK

- uwzględniono emisję z pojazdów

prywatny
pozostały transport

należących do mieszkańców gminy
NIE

- gmina nie uwzględniła w planie działań w

drogowy
pozostały transport

tym zakresie
NIE

- gmina nie uwzględniła w planie działań w

szynowy
transport lotniczy

tym zakresie
NIE

- gmina nie uwzględniła w planie działań w
tym zakresie

transport rzeczny

NIE

- gmina nie uwzględniła w planie działań w
tym zakresie

transport odbywający się

NIE

- gmina nie uwzględniła w planie działań w

poza wyznaczonymi

tym zakresie

drogami (np. maszyny
rolnicze i budowlane)
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Inne źródła emisji (niezwiązane ze zużyciem energii)
gospodarka odpadami

TAK

-uwzględniono emisję CO2 niezwiązaną ze

(składowisko odpadów w

zużyciem energii

Kosorowicach)
oczyszczanie ścieków

NIE

- gmina nie uwzględniła w planie działań w
tym zakresie

emisje niezorganizowane

NIE

powstające w procesie
produkcji, przeróbki i
dystrybucji paliw
emisje procesowe z

NIE

zakładów przemysłowych
objętych EU ETS
emisje procesowe z

NIE

zakładów przemysłowych
nie objętych EU ETS
wykorzystanie gazów

NIE

fluorowanych i
zawierających je
produktów (chłodzenie,
klimatyzacja itp.)
rolnictwo (np. hodowla

NIE

zwierząt, wykorzystanie
obornika, stosowanie
nawozów, spalanie
odpadów rolniczych na
wolnym powietrzu)
zagospodarowanie terenu,

NIE

zmiana zagospodarowania
zużycie paliw w procesie

NIE

produkcji energii
elektrycznej
zużycie paliw w procesie

NIE

produkcji ciepła/chłodu
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4.3. BAZOWA INWETARYZACJA EMISJI CO2 (BEI) I INWENTARYZACJA KONTROLNA (MEI)
WYSTEPUJĄCYCH NA TERENIE GMINY TARNÓW OPOLSKI W ROKU 2006 i 2014 ORAZ SZACOWANA
REDUKCJA EMISJI DO ROKU 2020
Wybór roku bazowego
Rok bazowy jest rokiem, w stosunku do którego władze lokalne będą się starały ograniczyć wielkość
emisji CO2 do roku 2020. W poradniku SEAP zaleca się, aby jako rok bazowy wybrać rok 1990, ponieważ
to właśnie rok 1990 stanowi punkt wyjścia dla celów redukcyjnych przyjętych w pakiecie klimatycznoenergetycznym z Kioto. Gmina Tarnów Opolski ma możliwość pozyskania pełnych i najbardziej
wiarygodnych danych dot. emisji CO2 z roku 2006, kiedy na zlecenie gminy opracowano Projekt założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Tarnów Opolski. W
projekcie określono wielkość emisji dla źródeł istniejących.
Zasięg geograficzny BEI i MEI obejmuje obszar leżący w granicach administracyjnych gminy Tarnów
Opolski.
Inwentaryzacja kontrolna przeprowadzona w 2015 roku uwzględnia stan emisji w roku 2014 i
wykonywana była dla tych samych obszarów emisji CO2, co w roku bazowym.
4.3.1. ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH
Na terenie gminy Tarnów Opolski nie występuje scentralizowany system ciepłowniczy.
Większość potrzeb cieplnych obiektów, tak we władaniu prywatnym jak i komunalnym, pokrywana jest
z lokalnych kotłowni, głównie węglowych.
Źródła tzw. „emisji niskiej” stanowią w gminie indywidualne systemy grzewcze oraz niewielkie
kotłownie pracujące na potrzeby zakładów produkcyjnych i budynków użyteczności publicznej.
Powierzchnia ogrzewana budynków mieszkalnych na terenie gminy wynosi ok. 295.657 m2 (wyniki z
przeprowadzonej ankietyzacji).
Z pozyskanych danych wynika że większość budynków jednorodzinnych zaopatrywana jest w
ciepło z indywidualnych kotłowni, głównie węglowych. Gmina Tarnów Opolski przeprowadziła
ankietyzację mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych z terenu gminy na podstawie której
określono m.in. sposób ogrzewania budynków oraz przygotowania ciepłej wody.
Przez gminę Tarnów Opolski przebiegają:
- gazociągi wysokiego ciśnienia:
-DN 400 mm, 6,3 MPa, relacji Zdzieszowice-Wrocław Ołtaszyn, z odgałęzieniem do stacji redukcyjnopomiarowej Przywory – DN 400 mm, 6,3 MPa
- DN 300 mm, 4,0 MPa, relacji Przywory-Opole,
- DN 400 mm, 6,3 MPa, relacji Przywory-Kluczbork,
- DN 250 mm, 6,3 MPa, relacji Przywory-Tarnów Opolski-Ozimek;
- gazociągi średniego ciśnienia:
- DN 200 mm, 1,2 MPa, relacji Gogolin-Tarnów Opolski (Lhoist S.A.)
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- DN 90 mm, 0,3 MPa, relacji Tarnów Opolski-Daniec.
Gazowe stacje redukcyjno-pomiarowe (SRP) znajdują się na końcu odgałęzienia gazociągu
Zdzieszowice-Wrocław Ołtaszyn w Przyworach oraz na trasie gazociągu Przywory-Ozimek w Tarnowie
Opolskim.
Ankiety przeprowadzono wśród właścicieli 2051 budynków jednorodzinnych oraz 8 budynków
wielorodzinnych. Na terenie gminy Tarnów Opolski funkcjonuje 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą
w Strzelcach Opolskich, 2 wspólnoty mieszkaniowe oraz 2 budynki mieszkalne zarządzane przez
podmioty prywatne (PKP oraz Zakłady Wapiennicze Lhoist). W budynkach wielorodzinnych mieszka ok.
10% mieszkańców gminy Tarnów Opolski. Ankietyzację przeprowadzono tylko w budynkach
zamieszkałych przez mieszkańców, a ich liczba została zweryfikowana na podstawie danych
pozyskanych ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wykres nr 1. Rodzaj kotłowni służących do ogrzewania budynków indywidualnych na terenie gminy
Tarnów Opolski w 2014 roku
22

6

3 65

34

inne
węgiel
916

drewno
olejowa
ogrzewanie elektryczne
1881

gaz propan-butan
gaz ziemny

Źródło: opracowania własne na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji

Prawie 90% budynków indywidualnych jest ogrzewana przy połączeniu dwóch rodzajów paliw: węgla i
drewna.
Budynki wielorodzinne, w tym największa spółdzielnia mieszkaniowa, znajdująca się na Osiedlu
Zakładowym w Tarnowie Opolskim, wykorzystuje gaz sieciowy zarówno do ogrzewania budynków, jak
i przygotowania ciepłej wody.
Najmniejszy odsetek wśród nośników energii cieplnej stanowi energia elektryczna oraz olej opałowy.
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Tabela nr 5. Roczne zużycie poszczególnych paliw wykorzystywanych do ogrzewania budynków
indywidualnych na terenie gminy Tarnów Opolski w 2014 roku
Rodzaj kotłowni i roczne zużycie paliwa w 2014 roku
gazowa
sieciowa w
m3
386.616

węglowa w
Mg
7.619,2

drewno w m3

3.185,5

olejowa w l

93.400

ogrzewanie

gazowa

elektryczne

propan-

w kWh

butan w l

13.295,89

6.800

inna

135

Źródło: opracowania własne na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji

Z roku na rok rośnie ilość odbiorców pokrywających zapotrzebowanie na ciepło przy wykorzystaniu
gazu.
Sposób przygotowania ciepłej wody połączony jest głównie z system ogrzewania budynku (na
terenie gminy Tarnów Opolski wykorzystywany jest w tym celu głównie węgiel). Znaczący odsetek
mieszkańców (761 ankietyzowanych tj. ponad 37%) przygotowuje ciepłą wodę przy wykorzystaniu
bojlera elektrycznego

Wykres 2. Sposób przygotowania ciepłej wody w budynkach indywidualnych na terenie gminy Tarnów
Opolski w 2014 roku

w ęgiel
gazow e z sieci
bojler elektryczny
przepływ owy podgrzew acz
w ody-gazowy
elektryczny-przepływ owy

Źródło: opracowanie własne

Dane dotyczące zużycia energii cieplnej pozyskano na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji
mieszkańców gminy, większych podmiotów gospodarczych oraz danych dostępnych w Urzędzie Gminy
Tarnów Opolski. W 2007 r. opracowano Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Tarnów Opolski, który oparto na podstawie przeprowadzonej
inwentaryzacji źródeł ciepła oraz zapotrzebowania na energię w lokalnych kotłowniach (przede
wszystkim w obiektach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach) celu oszacowania niskiej emisji z
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sektora związanego z ciepłownictwem wykorzystano następujące dane pozyskane z badań ankietowych
oraz wskaźniki emisji KOBIZE1:
- przeliczniki jednostek poszczególnych rodzajów opału zostały określone w bazie danych,
- ogrzewanie elektryczne zostało uwzględnione w części dot. zużycia energii elektrycznej, z uwagi na
trudności w wyodrębnieniu przez ankietowanych wielkości zużycia wynikającej z ogrzewania z całości
zużycia energii elektrycznej z pozostałych urządzeń,
- zużycie węgla na cele przygotowania ciepłej wody zostało zsumowane ze zużyciem opału na cele
grzewcze,
- emisja CO2 w roku bazowym została obliczona w oparciu o następujące założenia
Tabela nr 6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw, kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5
MW (KOBIZE, Warszawa 2015)
gaz
kocioł

kocioł

propan-

kocioł na drewno

olejowy

gazowy

butan

Substancja

kocioł węglowy [kg/Mg]

[kg/Mg]

[kg/m3]

[kg/m3]

(kg/m3)

CO2

1 850,00

1 200,00

3 233,00

2,00

64

SO2

19,20

0,11

2,04

0,00

0,001

NO2

2,20

1,00

2,40

0,00

0,06

CO

45,00

16,00

0,60

0,00

0,04

pył

14,00

3,00

0,41

0,00

0,0005

B(a)P

0,000610

0,000000

2,870000

0,000000

0

siarka 0,1

siarka 0,1

przyjęto

zawartość popiołu-

następujące

2%

siarka 0,7-1,2, przyjęto 1,2
zawartość popiołu-najwyższa

założenia:

14%

Dane dot. zużycia poszczególnych rodzajów opału w obiektach użyteczności publicznej oraz
przedsiębiorstwach uwzględniono w ilościach zinwentaryzowanych w 2006 r. w celu opracowania
Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Tarnów
Opolski.
Wykorzystanie paliw opałowych w budynkach indywidualnych w 2006 r. obliczono na podstawie
danych

z

przeprowadzonej

ankietyzacji

z

uwzględnieniem

prac

termomodernizacyjnych

przeprowadzonych w latach 2007-2014 (szczegółowe obliczenia znajdują się w bazie danych). W 942
budynkach na terenie gminy zostały przeprowadzone prace termomodernizacyjne i dla każdego z tych
budynków uwzględniono obniżenie zużycia energii na poziomie 20% z podziałem na poszczególne
1

Źródło: Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw, kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW (KOBIZE, Warszawa 2015)
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rodzaje paliw opałowych wykorzystywanych w celach grzewczych. Wykres nr 3. Przeprowadzone prace
termomodernizacyjne w budynkach indywidualnych w latach 2007-2014
Przeprowadzone prace termomodernizacyjne
w budynkach indywidualnych w latach 2007-2014

nie przeprowadzono
zamontowano panele fotowoltaiczne
zamontowano kolektory słoneczne
ocieplono strop
ocieplono ściany
wymieniono okna
0

200

400

600

800

1000

1200

Źródło: opracowania własne

Szacunek zużycia poszczególnych rodzajów opału w roku 2020 został oparty o wyniki ankietyzacji
przeprowadzonej w roku kontrolnym (2014) i planowane prace termomodernizacyjne lub wymiany
źródeł ciepła w latach 2016-2020 (szczegółowe obliczenia znajdują się w bazie danych).

Wykres nr 4. Planowane prace termomodernizacyjne oraz OZE w budynkach indywidualnych w latach
2016-2020

Planowana wymiana źródeł ciepła w latach 20162020 w budynkach idywidualnych
węglowe z podajnikiem
gazowe sieciowe
OZE
ogrzewanie elektryczne
inne
gaz propan-butan
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węglowe tradycyjne
nie planuję
0
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Źródło: opracowania własne
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Wykres nr 5. Planowana wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w latach 2016-2020
Planowana wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2020 w
budynkach idywidualnych
węglowe z podajnikiem
gazowe sieciowe
OZE
ogrzewanie elektryczne
inne
gaz propan-butan
olejowe
węglowe tradycyjne
nie planuję
0

200

400

600

800

1000 1200 1400 1600 1800

Źródło: opracowania własne

Na terenie gminy Tarnów Opolski potrzeby cieplne mieszkańców zaspokajane są głównie przez
lokalne kotłownie indywidualne, dlatego też w celu oszacowania zużycia paliwa opałowego
przeprowadzono ankietyzację mieszkańców, większych przedsiębiorstw działających na terenie gminy
oraz pozyskano dane dotyczące zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej. Na tej podstawie
wyliczono wskaźniki niskiej emisji dla roku bazowego (2006), kontrolnego (2014) oraz prognozę emisji
CO2 w roku 2020. Poniższe tabele i wykresy przedstawiają wielkość emisji poszczególnych rodzajów
zanieczyszczeń generowanych przez pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną:

Wykres nr 6. Emisja CO2 w budynkach indywidualnych dla poszczególnych rodzajów paliw w 2006 r. (w
Mg CO2)
Emisja CO2 w budynkach indywidualnych wg sposobu
ogrzewania w 2006 r.
317,4806

773,232

467,2

2908,92

18 796,36

węgiel

drewno

olej opałowy

gaz

gaz propan-butan

Źródło: opracowanie własne
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Wykres nr 7. Emisja CO2 w budynkach indywidualnych dla poszczególnych rodzajów paliw w 2014 r. (w
Mg CO2)
Emisja CO2 w budynkach indywidualnych wg sposobu
ogrzewania w 2014 roku
301,96

773,23 435,20

2 675,82

17 468,07

węgiel

drewno

olej opałowy

gaz

gaz propan-butan

Źródło: opracowanie własne

Wykres nr 8. Prognozowana emisja CO2 w budynkach indywidualnych dla poszczególnych rodzajów
paliw w 2020 r. (w Mg CO2)

Prognozowana emisja CO2 w budynkach indywidualnych wg
sposobu ogrzewania w 2020 r.
290,74369

773,232 421,44

2600,4552

16762,813

węgiel

drewno

olej opałowy

gaz

gaz propan-butan

Źródło: opracowanie własne

4.3.2. ZUŻYCIE ENRGII CIEPLNEJ W BUDYNKACH SEKTORA GOSPODARCZEGO
Inwentaryzacja zużycia energii przez podmioty gospodarcze obejmuje największe podmioty
emitujące CO2 na terenie gminy. W strukturze podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Gminie
Tarnów Opolski przeważają przedsiębiorstwa świadczące różnego rodzaju drobne usługi i handel oraz
szeroko rozumiane usługi budowlane. Emisja CO2 powstająca w trakcie tego typu działalności jest
niewielka i często powstaje poza obszarem gminy, bezpośrednio u klientów. W badaniach ankietowych
pozyskano dane od 14 podmiotów. Są to przedsiębiorcy emitujący najwięcej CO2 na terenie gminy. Dla
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tych podmiotów też gmina posiadała dane historyczne z roku bazowego (2006), wyszczególnione w
Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy
Tarnów Opolski.

Wykres nr 9. Struktura gospodarcza podmiotów zarejestrowanych na terenie gminy Tarnów Opolski w
2014 roku

Struktura podmiotów gospodarczych zarejstrowanych na
terenie gminy Tarnów Opolski w 2014 roku
4,23 3,70

27,25

4,23

55,03

5,56

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Gastronomia i hotelarstwo

Handel i usługi

Medycyna i farmaceutyka

Motoryzacja

Budownictwo

Źródło: opracowanie własne

W obiektach sektora gospodarczego w celach grzewczych wykorzystywany jest głównie gaz. Znaczący
udział ma również wykorzystanie energii elektrycznej oraz drewna. Poniższe tabele przedstawiają
zużycie poszczególnych nośników energii cieplnej w poszczególnych latach:

Tabela nr 7. Zużycie nośników energii cieplnej oraz emisja poszczególnych substancji do powietrza w
roku bazowym (2006) z sektora obiektów gospodarczych
emisja
olej opałowy
Substancja

węgiel (Mg) drewno (Mg)

gaz propan-

substancji w
Mg

(m3)

gaz (m3)

buan (m3)

CO2

138,00

3 469,90

40,00

1 118 915,00

10 942,00

14 343,41

SO2

138,00

3 469,90

40,00

1 118 915,00

10 942,00

89,8

NO2

138,00

3 469,90

40,00

1 118 915,00

10 942,00

14,8

CO

138,00

3 469,90

40,00

1 118 915,00

10 942,00

237,8

pył

138,00

3 469,90

40,00

1 118 915,00

10 942,00

70,32

B(a)P

138,00

3 469,90

40,00

1 118 915,00

10 942,00

0,08

Źródło: opracowanie własne
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Tabela nr 8. Zużycie nośników energii cieplnej oraz emisja poszczególnych substancji do powietrza w
roku kontrolnym (2014) z sektora obiektów gospodarczych
emisja
olej opałowy
Substancja

węgiel (Mg) drewno (Mg)

(m3)

gaz
gaz (m3)

propan- substancji w

butan (m3)

Mg

CO2

4 647,00

1 750,00

26,62

1 633 000,00

4 600,00

7 486,62

SO2

4 647,00

1 750,00

26,62

1 633 000,00

4 600,00

3,35

NO2

4 647,00

1 750,00

26,62

1 633 000,00

4 600,00

6,23

CO

4 647,00

1 750,00

26,62

1 633 000,00

4 600,00

62,53

pył

4 647,00

1 750,00

26,62

1 633 000,00

4 600,00

12,36

B(a)P

4 647,00

1 750,00

26,62

1 633 000,00

4 600,00

0,11

Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 9: Planowane zużycie nośników energii cieplnej oraz emisja poszczególnych substancji do
powietrza w roku 2020 z sektora obiektów gospodarczych
emisja
olej opałowy
Substancja

węgiel (Mg) drewno (Mg)

gaz propan-

substancji w
Mg

(m3)

gaz (m3)

butan (m3)

CO2

120,00

3 469,90

40,00

1 500 000,00

0,00

7 515,20

SO2

120,00

3 469,90

40,00

1 500 000,00

0,00

3,07

NO2

120,00

3 469,90

40,00

1 500 000,00

0,00

6,11

CO

120,00

3 469,90

40,00

1 500 000,00

0,00

61,39

pył

120,00

3 469,90

40,00

1 500 000,00

0,00

12,11

B(a)P

120,00

3 469,90

40,00

1 500 000,00

0,00

0,11

Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 10: Zużycie nośników energii cieplnej w MWh w poszczególnych latach i prognoza na rok 2020
Rok
2006
2014
2020

węgiel MJ
116 175 000,
3 450 000
3 000 00

drewno MJ
26 600 000
52 742 480
52 742 480

olej opałowy
MJ
1 401 600
1 920 000
1 920 000

gaz MJ
64 503 500
44 197 142
59 250 000

gaz propanbutan MJ
196 880
468 317
0,00

MWh
57 631,89
28 016,02
31 942,27

Źródło: opracowanie własne

Na terenie gminy Tarnów Opolski odnotowano znaczny spadek zużycia węgla w sektorze
obiektów gospodarczych. Jest to wynikiem zmiany sposobu ogrzewania oraz znacznym ograniczeniem
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zużycia opału w firmie Labtar. Również Zakłady Wapiennicze Lhoist wprowadziły ponad 30%
oszczędności w zużyciu gazu wykorzystywanego na cele ciepłownicze.
W prognozie na rok 2020 uwzględniono planowaną zmianę ogrzewania z olejowego na gazowe w firmie
MM Systemy oraz planowane przez gminę pozyskanie kolejnych inwestorów i ulokowanie ich na
terenach inwestycyjnych w Kątach Opolskich. Nowi inwestorzy planują również wykorzystywanie gazu
do celów ciepłowniczych, a gmina otrzymała już zapewnienie z Górnośląskiej Spółki Gazowniczej o
możliwości podłączenia terenów inwestycyjnych (w tym MM Systemy) do gazociągu.
4.3.3. ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Zużycie nośników ciepła w obiektach użyteczności publicznej obliczono na podstawie danych
dostępnych w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski. Emisja CO2 w budynkach zarządzanych przez gminę w
roku kontrolnym obniżyła się o 15% w stosunku do roku bazowego. Jest to wynikiem przede wszystkim
podjętych działań mających na celu wprowadzenie oszczędności w zużyciu energii m. in. poprzez
wymianę przestarzałych kotłów w jednostkach oświatowych. Gmina planuje podjąć kolejne działania
inwestycyjne mające na celu poprawę efektywności energetycznej zarządzanych przez nią budynków
m.in. takich jak termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła szkoły podstawowej i gimnazjum w
Tarnowie Opolskim oraz Domu Kultury w Tarnowie Opolskim oraz filii w Przyworach.
Poniżej przedstawiono emisję szkodliwych substancji do powietrza w poszczególnych latach:

Tabela nr 11. Emisja substancji szkodliwych do powietrza z ogrzewania budynków użyteczności
publicznej w poszczególnych latach (w Mg)
emisja w

emisja w

emisja w

Substancja

2006 r.

2014 r.

2020 r.

CO2

942,12

814,2

658,22

SO2

8,03

6,69

5,03

NO2

1,05

0,9

0,71

CO

18,83

15,71

11,81

pył

5,85

4,87

3,66

B(a)P

0,00

0

0

Źródło: opracowanie własne

Najwięcej zanieczyszczeń do atmosfery na terenie gminy Tarnów Opolski wprowadza
ogrzewanie budynków indywidualnych. Wykres nr 10 przedstawia strukturę emisji CO2 związanej ze
zużyciem ciepła w podziale na poszczególne sektory:
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Wykres nr 10 . Struktura emisji CO2 związanej ze zużyciem ciepła w podziale na poszczególne sektory
Emisja CO2 związanej ze zużyciem ciepła w podziale na
poszczególne sektory (w Mg)
50000
40000
30000

23236,19

20000

21654,28

20848,68

2014

2020

10000
0
2006
obiekty użyteczności publicznej

obiekty sektora gospodarczego

budynki indywidualne
Źródło: opracowanie własne

4.3.4. ZUŻYCIE ENERGII Z PALIW TRANSPORTOWYCH
Potrzeby komunikacyjne mieszkańców gminy Tarnów Opolski zaspokajane są przez dwa
systemy komunikacyjne: kolejowy i drogowy. Oba te systemy łączą miejscowości gminy z ośrodkami
wyższego rzędu (Opolem, Krapkowicami, Strzelcami Opolskimi). W obrębie gminy podstawową rolę
pełni jednak system drogowy. Poniżej przedstawiono sposób obliczenia niskiej emisji z transportu:
- transport lokalny na drogach gminnych oszacowano na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji
mieszkańców gminy (dane za rok 2014) oraz danych Starostwa Powiatowego w Opolu uzyskane za
pośrednictwem Modułu Sprawozdawczo-Kontrolnego systemu "POJAZD”. Stan pojazdów na koniec
roku 2006 jest o 30% niższy w stosunku do roku 2014, który został objęty ankietyzacją. Podobne trendy
wzrostu liczby pojazdów dla gminy Tarnów Opolski wynikają z informacji przekazanych przez Starostwo
Powiatowe (system „POJAZD”).
- emisję CO2 dla specjalistycznych samochodów ciężarowych (wozów strażackich) obliczono na
podstawie danych dostępnych w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski dot. zużycia paliwa dla
poszczególnych jednostek OSP
- liczba przejechanych km na terenie gminy została oszacowana na podstawie przeprowadzonej
ankietyzacji
- średnie zużycie paliw na 100 km przebiegu oszacowano na podstawie opracowania Instytutu
Transportu Samochodowego za rok 2010
- emisję CO2 obliczono na podstawie następującego wzoru:

39
Id: 2BAF0CB0-B343-451F-9E7F-2CB80A3AD6B9. Podpisany

Strona 40

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY TARNÓW OPOLSKI NA LATA 2015-2020
Przeliczenie zużycia paliwa na jednostki energii (wg KOBIZE za 2015):
benzyna – 12,4 MWh/t
olej napędowy–12,03 MWh/t
gaz – 13,14 MWh/t
Zużycie paliwa wszystkich pojazdów w ciągu roku [l/rok] x wartość opałowa paliwa [MWh/t] x
gęstość paliwa [t/l] = roczne zużycie energii [MWh/rok]
Gęstość paliw przyjmowana najczęściej do obliczeń:
benzyna – 0,755 kg/l
olej napędowy – 0,84 kg/l
gaz LPG– 0,5 kg/l; gaz CNG- 0,74 kg/m3
Emisja CO2 wyliczona ze zużycia paliw (wg KOBIZE za 2015):

benzyna – 0,246 t/MWh
olej napędowy – 0,263 t/MWh
gaz – 0,224 t/MWh

roczne zużycie energii [MWh/rok] x wskaźnik emisji CO2 dla paliwa [t/MWh] = roczna emisja CO2,
[t/rok]
Dodatkowo uwzględniono strukturę pojazdów, zakładając następujące ich proporcje (zgodne ze
strukturą rodzaju paliwa dla pojazdów z terenu gminy Tarnów Opolski
(źródło: Moduł Sprawozdawczo-kontrolny „POJAZD” Starostwo Powiatowe, 2014)
samochody osobowe benzyna 64%
samochody osobowe ON 33%
samochody osobowe LPG 3%
motocykle, benzyna75%
motocykle , ON 25%
ciągniki, ON 100%
Na terenie gminy Tarnów Opolski utrzymuje się stała struktura rodzaju paliw wykorzystywanych przez
poszczególne rodzaje pojazdów, zarówno dla roku bazowego, jak i kontrolnego. Tabor transportowy w
sektorze gospodarczym oraz rolniczym (ciągniki) wykorzystuje głównie olej napędowy.
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Wykres nr 11. Liczba pojazdów poszczególnych rodzajów na terenie gminy Tarnów Opolski
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Źródło: ankiety oraz dane z systemu sprawozdawczego POJAZD

W arkuszu kalkulacyjnym obliczono odpowiednie wskaźniki dla poszczególnych rodzajów środków
transportu, średniej ilości przejechanych kilometrów w ciągu roku zgodnie z przeprowadzoną
ankietyzacją mieszkańców.
Na podstawie powyższych danych oszacowano emisję CO2 na terenie gminy Tarnów Opolski.

Wykres nr 12. Zużycie energii paliw transportowych w samochodach osobowych z podziałem na nośniki
(MWh) na terenie gminy Tarnów Opolski w roku 2006 r.

391,91
4 219,55

8 664,59

benzyna

ON

LPG

Źródło: opracowania własne
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Wykres nr 13. Zużycie energii paliw transportowych w samochodach osobowych z podziałem na nośniki
(MWh) na terenie gminy Tarnów Opolski w roku 2014 r.

559,87
6 027,93

12 377,99

Źródło: opracowania własne

W celu obliczenia szacowanej emisji CO2 prognozowano zwiększenie taboru samochodów
prywatnych oraz pojazdów wykorzystywanych w sektorze gospodarczym o 10%. Tym samym liczba
przejechanych km na terenie gminy zwiększy się średnio o 10%.

Wykres nr 14. Zużycie energii paliw transportowych w samochodach osobowych z podziałem na nośniki
(MWh) na terenie gminy Tarnów Opolski w roku 2020 r.

615,86
6 630,72

13 615,79

Źródło: opracowania własne
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Wykres nr 15. Emisja dwutlenku węgla z tytułu wykorzystania paliw transportowych w samochodach
osobowych na terenie gminy Tarnów Opolski w 2006 r.
Emisja dwutlenku węgla z tytułu wykorzystania paliw
transportowych w samochodach osobowych (Mg) w 2006 r.
87,79

1 109,74
2 131,49

benzyna

ON

LPG

Źródło: opracowanie własne

Wykres nr 16. Emisja dwutlenku węgla z tytułu wykorzystania paliw transportowych w samochodach
osobowych na terenie gminy Tarnów Opolski w 2014 r.
Emisja dwutlenku węgla z tytuºłu wykorzystania paliw
transportowych w samochodach osobowych (Mg) w 2014 r.

125,41

1 585,35
3 044,98

benzyna

ON

LPG

Źródło: opracowanie własne
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Wykres nr 17. Emisja dwutlenku węgla z tytułu wykorzystania paliw transportowych w samochodach
osobowych na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 r.
Emisja dwutlenku węgla z tytułu wykorzystania paliw
transportowych w samochodach osobowych (Mg) w 2020 r.
137,95

1 743,88
3 349,48

benzyna

ON

LPG

Źródło: opracowanie własne

Roczna emisja CO2 do atmosfery ze środków transportu na terenie gminy Tarnów Opolski w roku
bazowym (2006) wyniosła 3.347,74 Mg.
Roczna emisja CO2 do atmosfery ze środków transportu na terenie gminy Tarnów Opolski w roku
kontrolnym (2014) wyniosła 4.782,32 Mg.
Szacowana emisja CO2 w roku 2020 wynosi 5.258,76 Mg.
Transport lokalny na drogach tranzytowych (Opole-Strzelce Opolskie przez miejscowości
Walidrogi i Nakło oraz Opole-Krapkowice przez miejscowości Przywory i Kąty Opolskie) nie został
zinwentaryzowany, z uwagi na fakt, że gmina nie ma wpływu na działania w tym zakresie. Jak wynika z
analizy średniego dobowego ruchu (SDR) na drogach tranzytowych przebiegających przez teren gminy
oraz liczby zarejestrowanych pojazdów – ruch pojazdów na drogach ulega ciągłemu zwiększeniu,
corocznie zwiększa się liczby pojazdów zarejestrowanych tak w gminie Tarnów Opolski jak i na terenie
całego kraju. Precyzyjne określenie wpływu emisji z transportu Gminy Tarnów Opolski jest praktycznie
niemożliwe – można uzyskać pewne korzyści wynikające z upowszechniania Eco-drivingu czy promocji
i wprowadzania transportu publicznego. Praktycznie jednak, pomimo wprowadzania coraz to
surowszych norm spalania paliw w silnikach oraz sukcesywnego obniżania poziomu spalania paliw w
silnikach spalinowych – wielkość tej emisji prawdopodobnie będzie ulegała zwiększeniu, a wpływ Gminy
na to jest niewielki.
Realne działania Gminy w zakresie ograniczania emisji liniowej ograniczają się do wpływu na emisję ze
środków transportu będących we władaniu Gminy, tj. pojazdów OSP.
Osiągnięcie poprawy nastąpić może w efekcie sukcesywnej wymiany środków transportu na pojazdy
nowe, spełniające aktualne, surowsze normy EURO.
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Komunikacja zbiorowa
Gmina Tarnów Opolski jest dobrze skomunikowana z miastem wojewódzkim (Opolem) oraz
pozostałymi miejscowościami. Rozwinięta jest sieć transportu kolejowego i autobusowego. Mieszkańcy
gminy dojeżdżają do miejsc nauki i pracy pociągami lub często kursującymi autobusami. W
bezpośrednim sąsiedztwie gminy, na granicy z miastem Opolem znajduje się przystanek MZK. Obecnie
na terenie gminy usługi przewozowe świadczą firmy posiadające mniejsze i bardziej nowoczesne busy,
a tym samym emisja CO2, przy zachowaniu tej samej liczby kursów powinna być niższa. Liczba placówek
oświatowych i ich lokalizacji nie zmieniła się na przestrzeni ostatnich kilku lat, dlatego też emisja
powstająca podczas dowozu uczniów do szkół, w których realizują obowiązek nauki, w latach 20062014 pozostaje na tym samym poziomie.
Gmina Tarnów Opolski nie zamierza podjąć działań inwestycyjnych w zakresie komunikacji zbiorowej,
dlatego też obszar ten nie będzie brany pod uwagę w bilansie energetyczno-ekologicznym.
4.3.5. ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W celu wyliczenia emisji CO2 powstającej w związku ze zużyciem energii elektrycznej przyjęto
wskaźnik emisji w wysokości 0,812 Mg CO2/MWh. Ten sam wskaźnik emisji stosowany jest dla całości
energii elektrycznej na terenie gminy Tarnów Opolski dla roku bazowego (BEI), kontrolnego (MEI) oraz
szacunkowej emisji w roku 2020.

Wykres nr 18. Zużycie energii elektrycznej na terenie gminy Tarnów Opolski w roku bazowym (2006) w
podziale na poszczególne sektory
818,90

8 020,48
obiekty użyteczności
publicznej
obiekty sektora
gospodarczego
budynki indywidualne
40 000,00

Źródło: opracowania własne
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Wykres nr 19. Zużycie energii elektrycznej na terenie gminy Tarnów Opolski w roku kontrolnym (2014)
w podziale na poszczególne sektory
575,39

8 020,48

obiekty użyteczności
publicznej
obiekty sektora
gospodarczego
34 636,87

budynki indywidualne

Źródło: opracowania własne

Na podstawie dostępnych danych obserwując panujący trend zużycia energii elektrycznej na
terenie gminy Tarnów Opolski oszacowano prognozowane zużycie tego nośnika wraz z emisją w 2020
r. W prognozach uwzględniono trend największego spadku zużycia energii w sektorze gospodarczym
oraz obiektów użyteczności publicznej (o 5% w stosunku do roku kontrolnego). Najwięksi odbiorcy
energii planują inwestycje ukierunkowane na obniżenie kosztów wytworzenia swoich produktów (dane
pozyskane z ankietyzacji lokalnych przedsiębiorców). Spadek zużycia energii elektrycznej w budynkach
indywidualnych zaplanowano na poziomie 3%, ponieważ modernizacje w sektorze mieszkalnictwa
prowadzone są wolniej i na mniejszą skalę.

Wykres nr 20. Prognoza zużycie energii elektrycznej na terenie gminy Tarnów Opolski w roku 2020 w
podziale na poszczególne sektory
575,39

8 020,48

obiekty użyteczności
publicznej
obiekty sektora
gospodarczego
34 636,87

budynki indywidualne

Źródło: opracowania własne
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Wykres nr 21. Emisja CO2 wynikająca ze zużycia energii poszczególnych latach z podziałem na sektory
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Źródło: opracowania własne

4.3.6.OŚWIETLENIE ULICZNE
Na terenie gminy Tarnów Opolski funkcjonuje sieć oświetlenia ulicznego składająca się głównie
z opraw sodowych.
Dokładniejsze dane liczbowe dotyczące roku 2006 i 2014 przedstawia tabela poniżej.

Tabela nr 12. Zestawienie liczby lamp na terenie Gminy Tarnów Opolski z podziałem na rodzaj i moc
źródła światła w 2006 r. i 2014 r.
Oświetlenie uliczne 2006 r.
Moc

Oprawy

Oprawy

Oprawy

nominalna

sodowe

rtęciowe

LED

70 W

586

100 W

137

150 W

114
837

Oświetlenie uliczne 2014 r.
Moc

Oprawy

Oprawy

Oprawy

nominalna

sodowe

rtęciowe

LED

30 W

40

70 W

632

100 W

137

150 W

114
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883

40

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UG

Wymiana opraw oświetleniowych rtęciowych na energooszczędne lampy sodowe została
wykonana w 2008 roku. Kolejne inwestycje związane z oświetleniem drogowym wprowadzały już
oprawy LED. Gmina zamierza wymienić wszystkie lampy oświetlające przestrzenie publiczne na lampy
energooszczędne nowej generacji do końca 2019 roku.
Na podstawie następujących danych dokonano obliczenia emisji CO2 z oświetlenia ulicznego:
- oszczędność zużycia energii po wymianie opraw lamp z rtęciowych na sodowe wyniosła ok. 30%
- dla roku bazowego przyjęto faktyczny pobór energii zgodnie z danymi dostępnymi w Urzędzie Gminy
- szacunek zużycia energii w roku 2020 obliczono przyjmując założone wg metodyki programu
priorytetowego GIS, Część 6-SOWA "Energooszczędne oświetlenie uliczne" okres świecenia opraw w
ciągu roku wynosi 4024 godziny oraz strukturę poszczególnych mocy lamp LED, które gmina zamierza
wymienić do roku 2020.

Wykres nr 22. Zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni i miejsc publicznych na
terenie gminy Tarnów Opolski w roku 2006, 2014 i 2020 (w MWh)
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia
przestrzeni i miejsc publicznych na terenie gminy Tarnów
Opolski (w MWh)
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Źródło: opracowanie własne
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Wykres nr 23. Emisja ze zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni i miejsc
publicznych na terenie gminy Tarnów Opolski w roku 2006, 2014 i 2020 (w Mg CO2)
Emisja CO2 ze zużycia energii elektrycznej na potrzeby
oświetlenia przestrzeni i miejsc publicznych na terenie gminy
Tarnów Opolski (w Mg CO2)

142,92
342,6

277,4

2006

2014

2020

Źródło: opracowanie własne

4.3.7. GOSPODARKA ODPADAMI
Emisje gazów cieplarnianych w tym sektorze powstają w wyniku tlenowego i beztlenowego
rozkładu odpadów (w tym ścieków) oraz w wyniku ich spalania.
Na terenie gminy Tarnów Opolski znajduje się składowisko odpadów komunalnych innych niż
niebezpieczne w miejscowości Kosorowice. W związku z planami zamknięcia składowiska gmina
pozyskała środki z NFOŚiGW na przeprowadzenie jego rekultywacji. W 2011 r. składowisko zostało
zrekultywowane i zamknięte. Obecnie nie składuje się odpadów na terenie gminy Tarnów Opolski.
Szacowany ekwiwalent CO2 dla roku bazowego obliczono na podstawie danych uzyskanych z
prowadzonej oceny stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, w której
określono gaz składowiskowy z poszczególnych studzienek w %. CO2 kształtowało się na poziomie 0,5%
na przestrzeni całego roku bazowego. Ekwiwalent emisji CO2 obliczono więc na podstawie emisji gazu
składowiskowego z każdej składowanej w 2006 r. Mg odpadów. Emisja metanu nie została wskazana w
ww. raporcie z uwagi na fakt, że emisja CH4 była poniżej progu oznaczalności. Składowisko odpadów
jest aktualnie w fazie poeksploatacyjnej. Wyniki pomiarów gazu składowiskowego prowadzone przez 5
lat od zakończenia rekultywacji składowiska nie wykazywały żadnych przekroczeń, w związku z czym
Gmina Tarnów Opolski otrzymała zgodę Marszałka Województwa Opolskiego na ograniczenie
niektórych badań w ramach prowadzonego monitoringu. Nie planuje się więc podjęcia działań
inwestycyjnych w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem energii.
Emisja CO2 ze składowiska odpadów w roku bazowym (2006) wyniosła 0,45 Mg CO2.
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Gmina Tarnów Opolski wprowadzając nowy system gospodarowania odpadami w 2013 r. wprowadziła
segregację czterech frakcji odpadów wprowadzając dla każdej z nich oddzielny pojemnik do
gromadzenia poszczególnych surowców:
- żółty: papier, plastiki, metale
- zielony: szkło
- brązowy: odpady bio.
Aby proces segregacji przebiegał jeszcze sprawniej urzędnicy postanowili wykorzystać prawie
nieużywane w czasie okresu zimowego pojemniki na odpady zielone do składowania popiołu. Ponadto
dwa razy do roku organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, a PSZOK, w którym można
się pozbyć nadwyżki zalegających odpadów prowadzony jest wspólnie z Gminą Gogolin.
Od każdego z mieszkańców odbierane są również bezpośrednio z posesji nadwyżki odpadów
segregowanych takich jak szkło, plastiki, papier i metale. Gmina prowadzi weryfikację złożonych
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w celu objęcia systemem wszystkich posesji
zamieszkałych na terenie gminy. Zmiana sposobu zbiórki odpadów powinna wpłynąć na ograniczenie
emisji zanieczyszczeń do powietrza głównie poprzez ograniczenie ich spalania w lokalnych kotłowniach.
4.3.7. ENERGIA Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE)
Gmina Tarnów Opolski podpisała Porozumienie współpracy w realizacji programu
dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu.
W ramach projektu zainstalowano na trzech budynkach panele fotowoltaiczne. Z przeprowadzonej
ankietyzacji wynika, że jeden z budynków wyposażony jest w pompę ciepła.
W celu zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w dalszej części dokumentu zaplanowana
szereg działań skierowanych głównie do sektora jednostek budżetowych, indywidualnych gospodarstw
domowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie
gminy.
4.3.8. PODSUMOWANIE CZĘŚCI INWENTARYZACYJNEJ
Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji można stwierdzić, że na terenie gminy Tarnów
Opolski największa emisja CO2 pochodzi z paliw opałowych. Indywidualne budynki mieszkalne
produkują największą ilość CO2. Jest to tendencja, która panuje na terenie całego. Gmina Tarnów
Opolski zamierza się nadal rozwijać. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy
Tarnów Opolski ujęto nowe tereny przeznaczone dla budownictwa mieszkalnego, jak również tereny
inwestycyjne w Kątach Opolskich. W prognozie emisji CO2 na rok 2020 uwzględniono efekt działań
mających na celu ograniczenie emisji, jak również wpływających na powstawanie nowych emisji. W
dalszej części opracowania przedstawiono planowane działania, które będą podejmowane w celu
ograniczenia emisji substancji szkodliwych na terenie gminy.
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Tabela nr 13. Emisja CO2 w poszczególnych latach w podziale na sektory
emisja CO2

rok 2006

rok 2014

rok 2020

budynki indywidualne

23 236,19

21 654,28

20 848,68

942,12

814,20

658,22

gospodarczego

14 343,41

7 486,62

7 515,20

oświetlenie uliczne

342,60

277,40

142,92

transport

3 347,74

4 782,32

5 258,76

składowisko odpadów

0,45

0,00

0,00

42 212,52

35 014,82

34 423,78

obiekty użyteczności
publicznej
obiekty sektora

Źródło: opracowania własne

Wykres nr 24. Bilans emisji CO2 na terenie gminy Tarnów Opolski
Bilans emisji CO2 na terenie gminy Tarnów Opolski
składowisko odpadów
transport
oświetlenie uliczne
obiekty sektora gospodarczego
obiekty użyteczności publicznej
budynki indywidualne
0,00
rok 2020

5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 25 000,00
rok 2014

rok 2006

Źródło: opracowania własne

Na podstawie danych dot. ilości wykorzystywanego opału w poszczególnych sektorach
obliczono zużycie energii końcowej. Na tej podstawie oszacowano ograniczenie zużycia energii
końcowej w roku 2020 w stosunku do roku bazowego. Wskazuje się wzrost zużycia energii w sektorze
gospodarczym, z uwagi na planowane usytuowanie kolejnych przedsiębiorstw na terenie
inwestycyjnym w Kątach Opolskich. W dziedzinie transportu planuje się długofalowe działania
zmierzające do ograniczenie zużycia energii, a w perspektywie do roku 2020 utrzyma się tendencja
wzrostowa liczebności pojazdów na terenie gminy, tym samym zużycie energii będzie nadal wzrastać,
jednak nie na taką skalę jak to miało miejsce w latach 2007-2014. Wśród pozostałych grup odbiorców
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planuje się sukcesywne obniżenie zużycia energii. Zużycie poszczególnych nośników ciepła obliczono w
MJ i przeliczono na MWh.
Tabela nr 14. Zużycie energii końcowej w poszczególnych latach i sektorach (w MWh)
2006
3 760,40
57 631,89
85 633,10
13 324,34
421,92
48 839,38
209 611,02

2014
3 280,14
28 016,02
79 556,18
19 034,82
341,63
43 232,74
173 461,52

2020
2 701,94
31 902,47
76 508,17
20 933,20
176,01
41 231,51
173 453,30

Sektory
obiekty użyteczności publicznej
obiekty sektora gospodarczego
budynki indywidualne
transport
oświetlenie uliczne
energia elektryczna

Źródło: opracowania własne

5. IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH
Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych można wskazać
następujące obszary problemowe, które przyczyniają się do emisji dwutlenku węgla:
- niska emisja
- emisja liniowa
- niewielki udział energii pochodzącej z OZE.
Niska emisja
Jak wynika z przedstawionych danych, zdecydowana większość budynków mieszkalnych w gminie, jest
ogrzewana paliwem węglowym. W większości przypadków paliwo to jest spalane w kotłach o
przestarzałej konstrukcji, znacznie wyeksploatowanych. W kotłach następuje spalanie paliwa, w wyniku
którego wytwarzane jest ciepło. Jest ono przekazywane do nośnika ciepła, najczęściej wody. Kotły na
paliwo stałe są w Polsce najtańszymi w użytkowaniu urządzeniami grzewczymi. Współczesne,
nowoczesne kotły są łatwe w obsłudze i stosunkowo mało szkodliwe dla środowiska.
Na podstawie danych literaturowych, dla kotłów węglowych wyprodukowanych przed rokiem 1980
przyjmuje się średnią sprawność wytwarzania na poziomie 57 %, natomiast dla kotłów z okresu 1980 –
2000, na poziomie 70 %.
Z powodów oszczędności na kosztach zakupu opału do pieców trafiają często odpady nie nadające się
spalania. Pomimo przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w dużej części sektora mieszkalnego
nadal istnieje sporo budynków wymagających podjęcia działań mających na celu obniżenie zużycia
energii. Do Urzędu Gminy wpłynęło już kilkadziesiąt zapytań dot. możliwości dofinasowania wymiany
starych kotłów na kotły gazowe lub kotły ze sterownikiem na ekogroszek, Gmina Tarnów Opolski nie
ma możliwości wygospodarowania środków w najbliższych latach na tego typu inwestycje, dlatego
bardzo ważne jest podjęcie działań mających na celu pozyskanie funduszy zewnętrznych na ten cel.
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Emisja liniowa
Emisja liniowa generowana jest przez transport lokalny (mieszkańców i przedsiębiorców poruszających
się po terenie gminy) oraz tranzyt. Możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w tym sektorze
są niewielkie, a gmina może podejmować jedynie działania mające na celu wybór alternatywnych
środków transportu np. poprzez rozwój ścieżek rowerowych. Samorządy gminne nie posiadają
właściwych kompetencji w zakresie ograniczenia emisji CO2 z transportu. Drogi tranzytowe zarządzane
są przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku, licznych na
terenie gminy, dróg powiatowych. Samochodów przybywa i ta sytuacja się nie zmieni w najbliższych
latach na terenie gminy Tarnów Opolski. Jedyną możliwością ograniczenia niskiej emisji w transporcie
jest wymiana taboru samochodowego na modele z silnikami EURO (najlepiej 4,5 lub 6), promowanie
alternatywnych środków transportu lub promocja i jak najwygodniejsze organizowanie transportu
zbiorowego.
Niewielki udział z energii z OZE
Na terenie gminy Tarnów Opolski obecnie udział energii z OZE jest bardzo niewielki (zaledwie kilka
instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych). Rozwój odnawialnych źródeł energii, czy budownictwa
pasywnego może odbywać się tylko i wyłącznie przy staraniach i nakładach finansowych osób i
przedsiębiorstw prywatnych. W mocy samorządu istnieje możliwość promocji. Podejmowanie działań
w tym zakresie wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi, a rentowność ich rozciągnięta jest na wiele
lat. Wiele inwestycji w zakresie OZE jest warunkowanych otrzymaniem dofinansowania.
6. CELE STRATEGICZNE I SZCZEGÓŁOWE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Zgodnie z wyznaczonymi w pakiecie klimatyczno-energetycznym celami, kraje członkowskie
Unii Europejskiej powinny ograniczyć emisję gazów cieplarnianych oraz zużycie energii finalnej o 20% i
zwiększyć udział OZE w zużyciu energii o 15% do roku 2020. Jest to jednak cel ogólnokrajowy, a
poszczególne gminy są analizowane indywidualnie, biorąc pod uwagę ich specyfikę i możliwości.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Tarnów Opolski wyznacza główny cel strategiczny:
POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA I KOMFORTU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ REDUKCJĘ
ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA, W TYM CO2, OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ WE

53
Id: 2BAF0CB0-B343-451F-9E7F-2CB80A3AD6B9. Podpisany

Strona 54

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY TARNÓW OPOLSKI NA LATA 2015-2020
WSZYSTKICH SEKTORACH ORAZ ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ZUŻYCIA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ
ENERGII
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
- ograniczenie emisji CO2 o co najmniej 17 % w stosunku do roku bazowego, co stanowi 7.367,78 Mg
CO2/rok;
- rozwój odnawialnych źródeł energii, wzrost udziału OZE do poziomu 0,10% w stosunku do roku
bazowego (2006), co stanowi 180 MWh/rok;
- ograniczenie zużycia energii końcowej o co najmniej 17,5 % w stosunku do roku bazowego, co stanowi
36.379,83 MWh/rok
- ograniczenie zanieczyszczeń powietrza zgodnie z Programem ochrony powietrza (POP) dla strefy
opolskiej, w tym pyłu zawieszonego PM10 o 69,37 Mg oraz benzo(a)pirenu o 0,05 Mg w stosunku do
roku bazowego
Cele zostały określone na podstawie inwestycji zrealizowanych od roku bazowego (2006) oraz
działań zaplanowanych w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej i Wieloletniej Prognozie Finansowej
Przyjęte cele są zgodne z krajowymi, wojewódzkimi i innymi gminnymi dokumentami strategicznymi.
Gmina będzie dążyło do realizacji wyznaczonych celów poprzez realizację działań inwestycyjnych i nie
inwestycyjnych zdefiniowanych w niniejszym Planie. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem
strategicznym, obejmującym swoim zakresem całkowity obszar terytorialny gminy Tarnów Opolski.
Działania w nim ujęte przyczyniają się do realizacji celów określonych na różnych szczeblach
administracyjnych.
Na płaszczyźnie regionalnej, działania przewidziane w PGN zmierzać powinny do poprawy jakości
powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych
stężeń w powietrzu i realizowane są programy ochrony powietrza oraz plany działań
krótkoterminowych.
W ujęciu lokalnym zadaniem Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest natomiast uporządkowanie i
organizacja działań podejmowanych przez Gminę sprzyjających obniżeniu emisji zanieczyszczeń,
dokonanie oceny stanu sytuacji w mieście w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz ze wskazaniem
tendencji rozwojowych oraz dobór działań, które mogą zostać podjęte w przyszłości.

7. PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Podstawą doboru działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej są:
- wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji, która pozwala określić obszary kluczowe, charakteryzujące
się największym potencjałem w zakresie planowanego efektu ekologicznego realizowanych inwestycji,
- uwarunkowania lokalne stanowiące podstawę doboru rodzaju rekomendowanych inwestycji (w
szczególności w obszarze odnawialnych źródeł energii),
54
Id: 2BAF0CB0-B343-451F-9E7F-2CB80A3AD6B9. Podpisany

Strona 55

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY TARNÓW OPOLSKI NA LATA 2015-2020
- dokumenty strategiczne funkcjonujące na szczeblu krajowym, regionalnym oraz lokalnym, określające
działania i obszary priorytetowe, wokół których koncentrować się powinny przedsięwzięcia
podejmowane przez władze samorządowe oraz mieszkańców,
- perspektywy pozyskania zewnętrznych źródeł finansowych,
- możliwości budżetowe gminy.
7.1. EFEKTY ANALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ .
W działaniach związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną największego potencjału
upatruje się w odnawialnych źródłach energii, które zastąpić mają wysokoemisyjne źródła
konwencjonalne, działania termomodernizacyjne obiektów oraz przedsięwzięcia, które sprzyjają
obniżeniu zapotrzebowania energetycznego budynków i infrastruktury technicznej. Poniższa tabela
przedstawia charakterystykę poszczególnych przedsięwzięć:
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Efekty wymiany źródeł ciepła.
Ze względu na specyfikę wytwarzania energii, w kontekście wzrostu efektywności energetycznej, rozpatruje się źródła ciepła, ponieważ tylko takie występują
na terenie gminy (nie ma w gminie znaczącego źródła energii elektrycznej).
Jak wynika z przedstawionych danych, zdecydowana większość budynków mieszkalnych w gminie, jest ogrzewana paliwem węglowym. W większości
przypadków paliwo to jest spalane w kotłach o przestarzałej konstrukcji, znacznie wyeksploatowanych.
W kotłach następuje spalanie paliwa, w wyniku którego wytwarzane jest ciepło. Jest ono przekazywane do nośnika ciepła, najczęściej wody. Kotły na paliwo
stałe są w Polsce najtańszymi w użytkowaniu urządzeniami grzewczymi. Współczesne, nowoczesne kotły są łatwe w obsłudze i stosunkowo mało szkodliwe
dla środowiska.
Na podstawie danych literaturowych, dla kotłów węglowych wyprodukowanych przed rokiem 1980 przyjmuje się średnią sprawność wytwarzania na
poziomie 57 %, natomiast dla kotłów z okresu 1980 – 2000, na poziomie 70 %.
Podniesienie efektywności energetycznej źródeł ciepła, jakimi są istniejące kotły węglowe, jest możliwe następującymi metodami:
- wymiana na kotły wykorzystujące inne rodzaje paliw,
- wymiana na nowoczesne kotły węglowe o wysokiej sprawności.
Wymiana istniejących kotłów węglowych na urządzenia nowe, spełniające podwyższone wymagania efektywnościowe, może podnieść ich średnią sprawność
do poziomu ok. 82 %. Oznacza to wzrost sprawności o 12 % dla kotłów pochodzących z lat 1980 – 2000 i aż o 25 % dla kotłów sprzed 1980 r.
Rzeczywiste, przyszłe poziomy emisji będą zależne od realizowanego i praktyce zakresu modernizacji.
Ewentualne wykorzystanie paliwa gazowego na terenie gminy.
Na terenie gminy Tarnów Opolski jest dosyć dobry dostęp do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego. Z roku na rok rośnie liczba mieszkańców, przedsiębiorstw
i obiektów użyteczności publicznej wykorzystujących gaz w celach grzewczych, energetyczne wykorzystanie tego paliwa przyczyni się znacznie do
ograniczenia poziomu emisji dwutlenku węgla.
Przy założeniu następujących wartości:
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- wartość opałowa gazu ziemnego 34,7 MJ/Nm3,
- wartość opałowa węgla 24,0 MJ/kg,
- średnia sprawność kotłów gazowych wynosi 91 %,
dla wytworzenia 1 GJ ciepła, trzeba spalić 31,7 m3 gazu ziemnego lub 55,1 kg węgla. Wytworzenie 1 GJ ciepła przy wykorzystaniu paliwa gazowego, wiąże
się z emisją 62,2 kg CO2, natomiast wytworzenia tej samej ilości ciepła z użyciem paliwa węglowego, oznacza emisję 102,0 kg CO2. Tak więc, zastąpienie
węgla gazem ziemnym, przy zachowaniu tej samej ilości wytwarzanego ciepła, pozwala zredukować emisje dwutlenku węgla o 39 %. Zastąpienie węgla
gazem ma również istotny wpływ na obniżenie zużycia energii finalnej.
Można założyć, że co najmniej połowa nowo wznoszonych budynków, będzie wykorzystywała do celów grzewczych gaz ziemny od chwili, gdy stanie się on
dostępny na terenie gminy. Ponadto przyjmuje się założenie, że co najmniej 3 % istniejących kotłów węglowych, ogrzewających gospodarstwa domowe,
oraz 20 % kotłów węglowych zainstalowanych w budynkach użyteczności publicznej, zostanie wymienionych na kotły gazowe.
Należy się spodziewać, że przy obecnych cenach paliw, wymiana kotła węglowego na gazowy, podniesie jednak koszty ogrzewania. Sposobem uniknięcia
wzrostu kosztów ogrzewania jest równoczesne podjęcie działań termomodernizacyjnych w budynku.
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Kotły na

Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z

biomasę

produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także
części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji. Biomasą są również rośliny hodowane w celach energetycznych na
specjalnych plantacjach.
Do najważniejszych form biomasy, które mogą stanowić ważne źródło energii odnawialnej w Polsce, należą:
- słoma,
- odpady drzewne w lasach i odpady drzewne w przemyśle drzewnym,
- wierzba i topola ze specjalnych plantacji energetycznych,
- lignina ze ścieków w przemyśle celulozowo – papierniczym,
- organiczne osady ściekowe,
- biopaliwa, jak np. bioetanol lub ester metylowy uzyskiwany z oleju rzepakowego.
Jednym z częściej stosowanych rodzajów biomasy jest drewno w różnych postaciach. Wartość opałowa suchej masy drewna
wynosi ponad 18 MJ/kg i w znacznym stopniu zależy od wilgotności drewna oraz jego gatunku. W praktyce powinno być
spalane drewno o wilgotności 15–20 %. Drewno świeże, zaraz po ścięciu, może zawierać ok. 50 % wilgotności, a jego wartość
opałowa wynosi w granicach 10–11 MJ/kg.
Drewno, podobnie jak i słomę, zalicza się do odnawialnych źródeł energii o zerowym efekcie emisji CO2. Przyjmuje się
bowiem, że dwutlenek węgla emitowany do atmosfery w procesie spalania drewna czy słomy, jest asymilowany przez
następne pokolenie drzew lub innych roślin.
Najwłaściwszym sposobem spalania drewna jest spalanie dwuetapowe, tj. gazyfikacja i utlenianie. Nowoczesne kotły do
spalania drewna powinny zapewnić wartości emisji zanieczyszczeń porównywalne z osiąganymi w nowoczesnych kotłach do
spalania gazu ziemnego. Warunkiem spełnienia norm dopuszczalnej emisji jest przede wszystkim niska wilgotność drewna.
Wartość opałowa słomy suchej waha się w granicach 16,1–17,3 MJ/kg, zależnie od rodzaju zboża. Wartości opałowe słomy
świeżej są nawet kilkakrotnie niższe. Na wartość opałową ma także wpływ czasu pozostawania słomy na polu po żniwach.
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W praktyce, na terenie gminy Chrząstowice, gdzie dominują małe, rozproszone odbiory ciepła, możliwe jest wykorzystanie
małych kotłowni na biomasę w poszczególnych gospodarstwach domowych. Rolniczy charakter gminy powinien ułatwić
pozyskanie odpowiedniej jakości i ilości paliwa.
Ze względu na zeroemisyjny proces spalania tego rodzaju paliw (w zakresie CO2) można przyjąć, że każda inwestycja
polegająca na zastąpieniu kotła węglowego, zwłaszcza wyeksploatowanego, przekłada się wprost na redukcję emisji CO2. W
połączeniu z dostępem do taniego paliwa na terenie gminy, ten rodzaj modernizacji systemów zaopatrzenia w ciepło,
powinien być popierany.
Biorąc pod uwagę konieczność poniesienia znacznych, jak na osoby fizyczne, nakładów, należy spodziewać się ograniczonych
możliwości podejmowania tego typu inwestycji.
Biogazownia

Biogazownia rolnicza to zestaw urządzeń, w którym dochodzi do wytworzenia z masy organicznej biogazu, który jest spalany

rolnicza.

najczęściej w silniku gazowym napędzającym generator energii elektrycznej i dającym ciepło odpadowe ze spalin lub z
układów chłodzenia silnika.

Pompy ciepła.

Pompy ciepła są uznawane za alternatywne, a nie odnawialne źródło energii. Jest to spowodowane koniecznością zasilania
ich energią elektryczną, która w polskich warunkach, jest w większości wytwarzana w oparciu o kopalne nośniki energii.
Zadaniem pompy ciepła jest pobranie z otoczenia niskotemperaturowej energii i podwyższeniu jej temperatury do poziomu
umożliwiającego ogrzewanie budynków. Wykorzystana przy tym energia elektryczna stanowi tylko pewien procent w
ogólnym bilansie energii. Na ogół na jednostkę zużytej energii elektrycznej, przypadają 3,5–4,5 jednostki ciepła możliwego
do pozyskania z pompy.
Pompa ciepła jest niskoparametrowym źródłem energii, co oznacza, że w większości przypadków nie jest możliwe jej
wykorzystanie w istniejących instalacjach grzejnikowych, zasilanych obecnie np. kotłami węglowymi lub olejowymi.
Niska temperatura czynnika roboczego (rzędu 45–50°C) predysponuje pompy ciepła do zasilania instalacji ogrzewania
powierzchniowego, np. podłogowego lub ściennego. Przebudowa istniejących instalacji jest zbyt kosztowna i
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kłopotliwa. Eksploatacja pompy ciepła wiąże się z kosztami zakupu energii elektrycznej, niezbędnej do jej
funkcjonowania. Przyjmuje się, że są one niższe o ok. 30 % od kosztów alternatywnego paliwa gazowego.
Efekty zastosowania instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. i układu wspomagania ogrzewania
Możliwości wykorzystania energii słonecznej dla celów wytwarzania energii użytkowej są w polskich warunkach klimatycznych ograniczone. Niemniej jednak,
w ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania urządzeniami służącymi do wykorzystania energii słońca. Jest to m.in. wynikiem wzrostu
cen nośników energii i spadku cen urządzeń solarnych. W polskim klimacie, w istniejących budynkach, praktyczne zastosowanie mają kolektory słoneczne
służące do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Ich zastosowanie jako źródła wspomagającego układu ogrzewania pomieszczeń, jest bardzo kosztowne i mało
efektywne ekonomicznie.
Zastąpienie paliw kopalnych energią promieniowania słonecznego w indywidualnych systemach grzewczych, jest skutecznym sposobem redukcji
zanieczyszczenia i degradacji środowiska oraz likwidacji niskiej emisji.
Efekty wykonania termomodernizacji budynków i instalacji wewnętrznych
Budynki.
W istniejących budynkach zbudowanych według starych przepisów, konieczne jest wprowadzenie zmian mających na celu poprawę ich efektywności
energetycznej, a tym samym zmniejszenie oddziaływania na środowisko, czyli ich termomodernizacja.
Jeżeli budynek nie spełnia wymagań ochrony cieplnej, to jego efektywność energetyczną można poprawić stosując różnego rodzaju przedsięwzięcia
termomodernizacyjne. Do najważniejszych zalicza się:
- docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów,
- wymianę okien,
- modernizację instalacji wentylacyjnej i/lub klimatyzacyjnej,
- modernizację instalacji grzewczej, w tym montaż głowic i zaworów termostatycznych.
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Docieplenie przegród zewnętrznych polega na pokryciu istniejących przegród warstwą materiału termoizolacyjnego, najczęściej styropianu lub wełny
mineralnej. Wymiana okien wiąże się ze zmianą bilansu powietrza wentylacyjnego należy przy tym zadbać o właściwą ilość powietrza nawiewanego – w
przeciwnym wypadku może dojść do zachwiania wymaganych poziomów wymiany powietrza.
W budynku mieszkalnym potrzeby energetyczne związane z jego ogrzewaniem oraz przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, stanowią ponad 80 % łącznego
zapotrzebowania na energię (pozostała część to przygotowanie posiłków, oświetlenie, zasilanie urządzeń elektrycznych). Z tego względu przedsięwzięcia
mające na celu zmniejszenie jej zużycia, mają znaczny wpływa na ogólny bilans energii budynków mieszkalnych.
Najważniejszą przyczyną dużego zużycia ciepła są nadmierne straty ciepła. Większość budynków jest niewystarczająco izolowana termicznie. Straty ciepła w
budynku wynikają z przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne oraz z podgrzewania napływającego z zewnątrz powietrza wentylacyjnego.
Dla określonych przedziałów czasu oddania budynku do eksploatacji, obowiązywały różne przepisy budowlane dotyczące ochrony cieplnej budynków.
Przepisy budowlane w ubiegłych latach stawiały niewielkie wymagania w tej dziedzinie i nawet te nie zawsze były przestrzegane.
Poniżej w tabeli podano przykładowe poziomy redukcji zużycia energii, uzyskiwane w wyniku podjęcia poszczególnych rodzajów usprawnień.
Efekty wybranych usprawnień termomodernizacyjnych

L

Obniżenie zużycia ciepła w

.

stosunku do stanu

Sposób uzyskania oszczędności

p

poprzedniego

.

w [%]

1

Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, dachu, stropodachu) – bez wymiany

.

okien.

2

Wymiana okien na okna szczelne, o niższej wartości współczynnika przenikania ciepła

.

15 – 25

10 – 15
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3

Wprowadzenie usprawnienia w węźle cieplnym lub kotłowni, w tym automatyka pogodowa i

.

regulacyjna

4
.
5

5 - 15

Kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji c.o., w tym hermetyzacja instalacji,
izolowanie przewodów, regulacja hydrauliczna i montaż zaworów termostatycznych we

10 – 25

wszystkich pomieszczeniach
Wprowadzenie podzielników kosztów

5 – 10

.
Termomodernizacja

To bardzo pojemny termin, z którym powiązać można wszystkie działania zmierzające do obniżenia zapotrzebowania budynków na energię cieplną,
spośród których można wymienić przykładowo:
zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych,
zwiększenie szczelności przegród zewnętrznych,
likwidacja miejsc nieizolowanych lub słabiej izolowanych, w których występują szczególnie duże straty ciepła,
modernizację systemu grzewczego,
modernizację systemu wentylacyjnego,
podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej,
modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
zastosowanie odnawialnych źródeł energii,
implementacja systemów zarządzania energią.
Rezultaty działań termomodernizacyjnych są sprawą niezwykle indywidualną, uzależnioną od takich czynników jak: wiek i stan techniczny budynku,
rodzaj zastosowanych technologii czy kompleksowość prowadzonej modernizacji, aczkolwiek teoretyczne efekty wybranych działań termo
modernizacyjnych prezentuje poniższa tabela.
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Zestawienie działań wraz z szacunkową oszczędnością energii (źródło: Dr hab. inż. Jan Norwisz, dr inż. Aleksander D. Panek: Poprawa efektywności
użytkowania ciepła grzewczego elementem wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju)
Rodzaj działania

Szacunkowa oszczędność energii

Wprowadzenie w węźle cieplnym automatyki

5-15%

i urządzeń sterujących
Wprowadzenie hermetyzacji instalacji,

10-20%

przeprowadzenie regulacji hydraulicznej
i zamontowanie zaworów w pomieszczeniach
Wprowadzenie podzielników kosztów

10,00%

Wprowadzenie ekranów za grzejnikami

2-3%

Uszczelnienie drzwi i okien

3-5%

Wymiana okien na okna o niższym współczynniku

10-15%

przenikania ciepła
Izolacja zewnętrznych przegród budowlanych

10-15%

Efekty redukcji emisji liniowej.
W celu ograniczenia emisji ze źródeł liniowych (pochodzącej głownie z ruchu pojazdów) poza działaniami wynikającymi wprost z ograniczenia ruchu i spalania
w silnikach spalinowych, proponuje się następujące działania dodatkowe:
- poprawę stanu technicznego dróg istniejących – remont istniejących dróg oraz utwardzenie
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dróg w celu redukcji wtórnego unosu pyłu z drogi,
- wyprowadzenie części ruchu samochodowego (szczególnie tranzytowego) poza obszar gminy,
- działania polegające na ograniczeniu emisji wtórnej pyłu poprzez odpowiednie utrzymanie czystości nawierzchni (czyli poprzez czyszczenie metodą mokrą
przy odpowiednich warunkach meteorologicznych), przy czym działania polegające na utrzymaniu czystości nawierzchni dróg należy realizować z
częstotliwością zależną od panujących warunków pogodowych.
System komunikacyjny, funkcjonujący na terenie gminy, w oczywisty sposób wpływa na stan sanitarny powietrza. W największym stopniu uzależniony on
jest od natężenia ruchu na poszczególnych trasach komunikacyjnych, głównie na trasach tranzytowych oraz drogach powiatowych.
W zakresie zmian wielkości emisji ze źródeł liniowych powinno się uwzględnić przepisy prawne dotyczące parametrów emisyjnych pojazdów, tj. zmian
technicznych rozwiązań stosowanych w pojazdach.
Od 1 października 2006 r. wszystkie nowe rejestrowane pojazdy muszą spełniać normę Euro 4, od 1 października 2009 r. – normę Euro 5. Różnice między
wymaganiami dotyczącymi emisji spalin określonymi w normie Euro 3, a zawartymi w normie Euro 4, Euro 5 i Euro 6 są znaczne.
Dopuszczalna emisja cząstek stałych jest ciągle zmniejszana, a jej wielkość zależy od kategorii pojazdu:
- dla samochodów osobowych i samochodów dostawczych o masie ≤ 1 305 kg – od 0,05 g/km (Euro 3) do 0,005 g/km (Euro 6),
- dla samochodów dostawczych o masie 1 305 kg – 1 760 kg – od 0,07 g/km (Euro 3) do 0,005 g/km (Euro 6),
- dla samochodów dostawczych o masie > 1 760 kg – od 0,1 g/km (Euro 3) do 0,005 g/km (Euro 6),
- dla autobusów i pojazdów ciężkich – od 0,1 g/kWh (Euro 3) do 0,02 g/kWh (Euro 6).
Oznacza to ograniczenie emisji cząstek stałych o nie mniej niż 80 %.
W celu redukcji emisji ze źródeł liniowych należy kontynuować działania polegające na poprawie stanu technicznego dróg już istniejących.
Należy zwrócić uwagę, że obniżenie emisji wynikające z wprowadzenia norm Euro będzie kompensowane poprzez wzrost natężenia ruchu pojazdów.
Według obliczeń dokonanych na potrzeby prognoz jakości powietrza (w POP dla strefy opolskiej), poprawa parametrów emisyjnych pojazdów oraz poprawa
parametrów technicznych dróg i ulic doprowadzi do zmniejszenia się emisji liniowej:
- o 15 % – tzw. emisji spalinowej, tj. wynikającej ze spalania paliw,
- o 30 % – emisji pozaspalinowej i wtórnej.
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Sugeruje się zdecydowane dążenie do rozwoju alternatywnych środków komunikacji (tworzenie systemu ścieżek rowerowych, zwiększenie udziału w ruchu
komunikacyjnym transportu zbiorowego, opartego na nowym, ekologicznym taborze),
Efekty redukcji wykorzystania energii elektrycznej.
W zależności od przeznaczenia budynku, potrzeby oświetleniowe pochłaniają różną część energii elektrycznej dostarczanej do budynku. W budynkach
mieszkalnych zapotrzebowanie energii elektrycznej na cele oświetleniowe może sięgać 25 %, w budynkach użyteczności publicznej natomiast 50 % łącznego
zużycia energii w tych budynkach.
Stosowane dotąd najczęściej w budynkach mieszkalnych żarówki zwykłe, charakteryzują się niekorzystnymi parametrami energetycznymi (niska skuteczność
świetlna, bardzo niska sprawność, mała trwałość). Znacznie bardziej atrakcyjne są pod tymi względami świetlówki, szczególnie świetlówki kompaktowe,
które przynoszą największe oszczędności. Pozostałe sposoby zastępowania tradycyjnych źródeł światła źródłami nowoczesnymi, również zapewniają
kilkudziesięcioprocentową redukcję zużycia energii.
Zarządzanie energetyczne definiuje się jako prowadzenie planowej i kontrolowanej redukcji zużycia energii. Celem nadrzędnym zarządzania energetycznego
jest maksymalizacja zysków lub minimalizacja kosztów poprzez racjonalne użytkowanie energii.
Ze względu na nierozerwalny związek wytwarzania i użytkowania energii z emisjami zanieczyszczeń do atmosfery, zarządzanie energetyczne można uznać
także jako środek służący redukcji poziomów emisji m.in. dwutlenku węgla.
Wdrażanie zarządzania energetycznego należy wiąże się z prowadzeniem systematycznych działań w zakresie:
- kontroli kosztów energii,
- prognozowania zużycia energii,
- opracowania koncepcji działań energooszczędnych,
- określania strategii użytkowania energii,
- pozyskiwania środków zewnętrznych na wsparcie realizacji Planu oraz koordynacja i ewidencjonowanie ich wykorzystania
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Ponadto powinny być monitorowane procesy realizacji założonych w dokumentach planistycznych gminy przedsięwzięć zmierzających do redukcji zużycia
energii i emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powinien być sprawowany nadzór energetyczny nad obiektami użyteczności publicznej, a także doradztwo
energetyczne dla mieszkańców gminy.
Elementem szeroko rozumianego zarządzania energetycznego w gminie jest także właściwe kształtowanie polityki zagospodarowania przestrzennego.
Znajduje ona odzwierciedlenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych dla poszczególnych fragmentów gminy. W
planach tych można zawrzeć zalecenia odnośnie preferowanych lub wymaganych rodzajów paliw, wykorzystywanych w budynkach nowowznoszonych na
terenach objętych planami.
Gmina planuje i organizuje zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa. Z zasad polityki
energetycznej państwa wynikają cele planowania energetycznego na terenie gminy:
- koordynacja planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych ze strategią rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
- zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
- otwieranie lokalnego rynku energii na konkurencję,
- oszczędne i racjonalne zużycie paliw i energii,
- poprawa jakości środowiska.
Znaczenie planowej gospodarki energetycznej jest wzmocnione opracowanym przez gminę dokumentem pt. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnów Opolski z perspektywą do roku 2020”. Do jego opracowania gmina jest zobowiązana artykułem
19 prawa energetycznego (Dz.U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 - z późniejszymi zmianami). Gmina Tarnów Opolski zobowiązała się do aktualizacji planu w roku
2016.
Gmina planuje wymianę opraw oświetleniowych.
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7.2. DZIAŁANIA NA RZECZ GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I WSKAŹNIKI MONITOROWANIA
Na terenie gminy Tarnów Opolski podjęto już działania zmierzające do ograniczenia emisji CO2 w
stosunku do roku bazowego. Poniższa tabela przedstawia zrealizowane działania i ich efekty
ekologiczne:
Działania zrealizowane od roku bazowego 2006
Działanie

Efekt

Redukcja

Zużycie

redukcji CO2

zużycia

energii OZE

w Mg

energii

w MWh

finalnej w
MWh
1

Wymiana opraw rtęciowych

65,2

80,29

oświetlenia ulicznego Gminy
Tarnów

Opolski

energooszczędne

na
oprawy

sodowe (837 szt.)
2

Zamknięcie

i

składowiska

rekultywacja
odpadów

0,45

w

Kosorowicach
3

Wymiana

przestarzałych

127,92

480,25

4.060,00

4.354,86

kotłów węglowych na kotły
nowszej

generacji

budynkach

w

oświatowych

gminy (z wyłączeniem w PSP
Tarnów

Opolski)

oraz

wymiana ogrzewania w PSP z
oddziałem przedszkolnym w
Nakle z węglowego na gazowe
(2 budynki)
4

Wprowadzenie
innowacyjnych

rozwiązań

energooszczędnych
maszynach

i

urządzeniach

wykorzystywanych
Zakładach

w

w

Wapienniczych
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Lhoist (oszczędność energii
elektrycznej

na

poziomie

ponad 5 MWh
5

Budowa ścieżki rowerowej na

4,00

odcinku Kosorowice-Tarnów
Opolski
6

Przeprowadzone

prace

2.387,51

6.076,93

6.856,79

29.615,87

13.501,87

40.608,20

150,00

termomodernizacyjne,
wymiany źródła ciepła oraz
montażu OZE w budynkach
indywidualnych
7

Przeprowadzone

prace

termomodernizacyjne

oraz

wymiana źródeł ciepła w
obiektach

sektora

gospodarczego
Razem

150,00

Działania pewne do realizacji uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024
Działania spójne z wieloletnią prognozą finansowa gminy Tarnów Opolski
Działanie

Efekt

Redukcja

Zużycie

redukcji CO2

zużycia

energii OZE

w Mg i w %

energii

w MWh i w

finalnej w

%

MWh i w %
1

Dofinansowanie do zakupu
samochodu

ratowniczo-

0,08

0,325

0,0002

0,0002

gaśniczego dla OSP Tarnów
Opolski – celem projektu jest
zakup samochodu ratowniczogaśniczego wraz ze sprzętem
do

prowadzenia

akcji
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ratowniczych

przez

Ochotniczą Straż Pożarną
2

Termomodernizacja PSP w

170

230

30

Tarnowie Opolskim wraz z

0,4%

0,11

0,017

170,08

230,325

30

0,11%

0,11%

0,017%

wymianą

źródeł

ciepła

i

montażem OZE
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Działania planowane do realizacji przez interesariuszy reprezentujących różne sektory, które są jednak zależne od wielu czynników (np. możliwości
pozyskania dofinasowania na przeprowadzenie działań inwestycyjnych)

Działania

1

Termomodernizacja z

Jednostka

Źródło

Okres

Planowany

odpowied

finansowa

realiz

koszt

zialna

nia

acji

inwestycji

UG

RPO WO,

przebudową budynku
GOK

w

2017-

Efekt
redukcj
i CO2 (w
Mg)

Redukcja

Zużycie

zużycia

energii

energii

OZE w

finalnej

MWh

w MWh

4.000.000

60

80,00

30,00

900.000

90

120,00

30,00

800.000

100

400,00

120,00

2019

Tarnowie

Opolskim
2

Termomodernizacja

UG

PROW

budynku

20172019

wielofunkcyjnego

w

Przyworach wraz z
wymianą źródła ciepła
i OZE
3

Termomodernizacja

UG

obiektów
oświatowych

RPO-WO

20182020

oraz

świetlic wiejskich
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4

Wymiana

opraw

oświetleniowych
oprawy

UG

RPO-WO

na

2019-

900.000

134,5

165,00

6

24,39

906

1200,00

0

2020

LED

(oświetlenie dróg i
miejsc publicznych)
5

Budowa

ścieżek

rowerowych

UG

RPO-WO

na

2017-

4.500.000

2019

odcinku KosorowiceMiedziana-Przywory
6

Edukacja

UG

Środki

2016-

przedsiębiorców

własne,

2020

prowadzących

WFOŚiGW,

działalność na terenie

NFOŚiGW,

gminy

oraz

środki

w

unijne

mieszkańców

350.000

zakresie prowadzenia
energooszczędnej
działalności

wraz

z

systemem

wsparcia

finansowego
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7

Edukacja

UG

Środki

2016-

mieszkańców,

własne,

2020

spółdzielni

WFOŚiGW,

mieszkalnych

oraz

800.000

3800

3800

NFOŚiGW,

wspólnot

środki

mieszkaniowych

i

przedsiębiorców

w

unijne

zakresie
wykorzystania

OZE

prowadzenia
energooszczędnej
działalności

wraz

systemem

wsparcia

finansowego

z

na

inwestycje w OZE
8

Zielone

zamówienia

UG

publiczne

Środki

2016-

własne

2020
Suma

-

15

12.250.000

5.111,5

1.989,39

3.9800,
0
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PROMOCJA DZIAŁAŃ ZORIENTOWANYCH NA REDUKCJĘ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ
Organizacja spotkań informacyjnych z interesariuszami w celu promowania gospodarczych,
społecznych i środowiskowych korzyści wynikających z poprawy efektywności energetycznej i
wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz stworzenie portalu informacyjnego na temat
odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej sektorów w gminie Tarnów Opolski,
zawierającego praktyczne i aktualne informacje dla obywateli (gdzie kupić biomasę, gdzie znajdują się
tereny najlepsze do zainstalowania turbin wiatrowych lub kolektorów słonecznych czy paneli
fotowoltaicznych, lista instalatorów oraz sprzętu.) oraz utworzenie systemu bezpłatnych porad i
wsparcia z zakresu możliwości podjęcia działań zmierzających, których będzie udzielał m. in. energetyk
gminny do podniesienia efektywności energetycznej posiadanych przez interesariuszy instalacji oraz
instalacji nowych wykorzystujących odnawialne źródła energii .

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zielone zamówienia publiczne oznaczają politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają
kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów i poszukują rozwiązań ograniczających
negatywny wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a
poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych. Należy zatem rozważyć
w ramach procedur udzielania zamówień publicznych w Gminie Tarnów Opolski, możliwości wzięcia
pod uwagę czynników ekologicznych przy wyborze specyfikacji technicznych oraz kryteriach oceny, a
także klauzulach umów. Zielone zamówienia publiczne to inaczej ekologiczne zamówienia, w których
instytucje publiczne uwzględniają aspekty środowiskowe w procesie dokonywania publicznych
zakupów. Są one skutecznym narzędziem kształtującym zrównoważone wzorce, mogące znacznie
usprawnić silny rozwój usług o zmniejszonym wpływie na środowisko, wprowadzających zielone
technologie oraz nowoczesne rozwiązania, prowadzących do zwiększenia konkurencyjności
przedsiębiorstw. Zielone zamówienia w kilku krokach:
Zielone zamówienia powinny obejmować działania takie jak:
- zakup energooszczędnych urządzeń AGD,
- wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,
- zakup energooszczędnych i ekologicznych środków transportu, zgodnych z normą EURO 4 i EURO 5,
- wykorzystywanie inteligentnych systemów klimatyzacji i wentylacji w obiektach,
- wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych. W Urzędzie nie obowiązuje regulamin udzielania
zamówień publicznych, jednak osoby odpowiedzialne za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia
i warunków udziału w postępowaniu zostaną wprowadzone w tematykę zielonych zamówień
publicznych.
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Gmina Tarnów Opolski zamierza w przyszłości dokonywać wyboru przewoźników, którzy będą
dysponowali taborem wyposażonym w ekologiczne jednostki napędowe m.in. w postępowaniach dot.
przewozu uczniów do szkół znajdujących się na terenie gminy.

Jednym z kierunków działań podejmowanych w celu redukcji masy wytworzonych odpadów są
kampanie społeczne skierowane do mieszkańców Gminy. Kampanie edukacyjne i informacyjne
dotyczące problematyki segregacji odpadów w Polsce są wyzwaniem bardzo często podejmowanym
przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. W ramach wyboru
wykonawcy usług odbioru i zagospodarowania odpadów zostaną uwzględnione potrzeby związane z
prowadzeniem edukacji w zakresie prawidłowej segregacji odpadów.
Założeniem tych działań na terenie gminy Tarnów Opolski jest wyeliminowanie przypadków
spalania śmieci w lokalnych kotłowniach oraz ograniczenie masy odpadów trafiających na składowisko
odpadów.
7.3. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PGN
Monitorowanie realizacji celów PGN i realizacji zadań wykonywane jest za pomocą wskaźników
monitorowania. Główne wskaźniki monitorowania realizacji PGN odnoszą się do celu strategicznego i
celów szczegółowych. Szczegółowe wskaźniki monitorowania zostały przypisane do poszczególnych
działań, w celu umożliwienia skutecznego monitorowania stopnia realizacji Planu. Dla poszczególnych
działań przewidzianych w planie określono stopień redukcji emisji CO2 w stosunku do przyjętego roku
bazowego, wskaźnik zużycia energii finalnej w stosunku do roku bazowego oraz wskaźnik wzrostu
udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do roku bazowego (opis działań i
wskaźniki w punkcie 7.2 niniejszego opracowania). Gmina Tarnów Opolski zamierza na bieżąco
gromadzić informacje dotyczące realizowanych zadań wymienionych w planie. Dane będą
usystematyzowane zgodnie z metodologią przyjęta w trakcie prowadzonej inwentaryzacji, na
podstawie której oszacowano spodziewane do osiągnięcia efekty energetyczne w postaci planowanej
rocznej oszczędności energii w [MWh] i ekologiczne, jako roczne zmniejszenie emisji CO2w Mg CO2/rok.
Poniżej przedstawiono wskaźniki monitorowania PGN
Sektor

Wskaźnik

Jednostk

Ocena

Stop

a miary

efektu

ień

na

reali

podstawi

zacji

e

w

wskaźnik

dan

a

ym

74
Id: 2BAF0CB0-B343-451F-9E7F-2CB80A3AD6B9. Podpisany

Strona 75

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY TARNÓW OPOLSKI NA LATA 2015-2020
roku
(%)
Budynki

-

montaż

kolektorów

indywidu

solarnych,

alne

fotowoltaicznych oraz pomp

szt.

paneli

ciepła przez mieszkańców,
- liczba obiektów poddanych

szt.

termomodernizacji
-

liczba

wymienionych

szt.

kotłów niskosprawnych
- uzyskane zyski energii wg
szacunków w MWh

MWh

- rodzaj stosowanego paliwa
przed i po wymianie źródła
ciepła
Obiekty

-

montaż

kolektorów

użyteczn

solarnych,

ości

fotowoltaicznych oraz pomp

publiczne

ciepła,

j

- liczba obiektów poddanych

szt.

paneli

szt.

termomodernizacji
-

liczba

wymienionych

szt.

kotłów niskosprawnych
- uzyskane zyski energii wg
audytów energetycznych w

MWh

MWh- rodzaj stosowanego
paliwa przed i po wymianie
źródła ciepła
Obiekty

-

montaż

kolektorów

sektora

solarnych,

gospodar

fotowoltaicznych oraz pomp

czego

ciepła,

szt.

paneli

- liczba obiektów poddanych

szt.

termomodernizacji
szt.
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-

liczba

wymienionych

kotłów niskosprawnych
- uzyskane zyski energii wg

MWh

audytów energetycznych w
MWh
- rodzaj stosowanego paliwa
przed i po wymianie źródła
ciepła
Oświetle

- liczba wymienionych opraw

nie

oświetleniowych

uliczne

- uzyskane zyski energii w

szt.

MWh

MWh
Transpor

-

liczba

t

pojazdów
najnowsze

zakupionych

szt.

spełniających
normy

emisji

spalania po roku 2012
-

długość

ścieżek

rowerowych
-

liczba

km
wybudowanych

parkingów Park & Ride

szt.

Edukacja

- liczba osób korzystających z

osób

mieszkań

punktu informacyjnego

ców oraz

- liczba dystrybuowanych

przedsię

materiałów informacyjnych

biorców

-

prowadz

zamieszczonych na stronach

ących

internetowych

liczba

informacji

Szt.

działalno
ść

na

Szt.

terenie
gminy
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8. ŹRÓDŁA FINANSOWANIE INWESTYCJI
Możliwości finansowania inwestycji proekologicznych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska
Kierunki programu

Beneficjenci

Forma i warunki dofinansowania

Program KAWKA - - Wojewódzki Fundusz Ochrony Dotacja
Likwidacja

niskiej Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Wysokość dofinansowania wynosi do 90%

emisji wspierająca - podmioty właściwe dla realizacji kosztów kwalifikowanych, w tym do 45%
wzrost

przedsięwzięć

efektywności

programach ochrony powietrza przez ze

energetycznej

wskazanych

w kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia

i WFOŚiGW.

środków

udostępnionych

przez

WFOŚiGW

rozwój
rozproszonych
odnawialnych
źródeł energii
Program LEMUR - -

podmioty

sektora

Energooszczędne

publicznych,

Budynki

państwowych

jednostek dokumentacji, w zależności od klasy

Użyteczności

budżetowych,

energooszczędności budynku.

Publicznej

- samorządowe osoby prawne, spółki W formie pożyczki na budowę nowych
prawa

z

finansów W formie dotacji do 20%, 40% lub 60%

wyłączeniem kosztów

handlowego,

w

wykonania

których energooszczędnych

i

weryfikacji

budynków

jednostki samorządu terytorialnego użyteczności publicznej i zamieszkania
posiadają 100% udziałów lub akcji i zbiorowego:
które powołane są do realizacji zadań - dla klasy A do 1200,00 zł na m2
własnych

j.s.t.

wskazanych

w - dla klasy B i C do 1000,00 zł na m2

ustawach,
- organizacje pozarządowe, w tym
fundacje i stowarzyszenia, a także
kościoły i inne związki wyznaniowe
wpisane do rejestru kościołów i
innych związków wyznaniowych oraz
kościelne

osoby

realizują

zadania

prawne,

które

publiczne

na

podstawie odrębnych przepisów,
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- jednostki organizacyjne PGL Lasy
Państwowe posiadające osobowość
prawną,
- parki narodowe
Program

ISE

Inteligentne

– -

przedsiębiorcy

Sieci systemów

Energetyczne

przesyłowych

-

operatorzy Dotacja:

dystrybucyjnych

i - do 50% mikro i małe przedsiębiorstwa,

energii

dokonujący jednostki

bilansowania systemu,

sprzedawcy uczelnie,

energii,

samorządu
instytuty

terytorialnego,

badawcze,

Polska

Akademia Nauk i tworzone przez nią

- jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne,
- uczelnie, instytuty badawcze, Polska - do 40% średnie przedsiębiorstwa,
Akademia Nauk i tworzone przez nią - do 30% duże przedsiębiorstwa,
jednostki organizacyjne.
Inwestycje

małe i średnie przedsiębiorstwa Dotacja na częściową spłatę kapitału

energooszczędne w zarejestrowane na terenie Polski.

kredytu bankowego realizowanego za

małych i średnich

pomocą banku na podstawie umowy z

przedsiębiorstwach

NFOŚiGW
1. 10% kapitału kredytu na sfinansowanie
kosztów kwalifikowanych na realizację
działań

inwestycyjnych

w

zakresie

poprawy efektywności energetycznej,
2. 10% kapitału kredytu na sfinansowanie
kosztów kwalifikowanych na realizację
działań

inwestycyjnych

w

zakresie

termomodernizacji budynków,
3. 15% kapitału kredytu na sfinansowanie
kosztów kwalifikowanych na realizację
działań wymienionych w pkt. 1 i 2 w
przypadku

gdy

inwestycja

została

poprzedzona audytem energetycznym
4. dodatkowo do 15% kapitału kredytu na
pokrycie kosztów wdrożenia systemu
zarządzania

energią,

nie

więcej

niż

10.000,00 zł jeśli beneficjent wdroży SZE
wg zasad NFOŚiGW
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Dopłaty

do - osoby fizyczne,

Domy jednorodzinne:

kredytów

na - deweloperzy.

- EUco 40 kWh/(m2*rok) - 30.000,00 zł

budowę

- EUco 15 kWh/(m2*rok) - 50.000,00 zł

domów

energooszczędnych

Lokale

mieszkalne

w

budynkach

wielorodzinnych:
- EUco 40 kWh/(m2*rok) - 11.000,00 zł
- EUco 15 kWh/(m2*rok) - 16.000,00 zł
Program BOCIAN – - przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 Pożyczka
rozproszone,

do

85%

kosztów

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o kwalifikowanych

odnawialne źródła swobodzie działalności gospodarczej,
energii

podejmujący realizację przedsięwzięć
z

zakresu

odnawialnych

źródeł

energii na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej
Zarządzanie
energią

- jednostki samorządu terytorialnego - dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych
w i ich związki,

ze środków innych niż GIS,

budynkach

- jednostki OSP,

- dotacja ze środków GIS do 50% kosztów

użyteczności

- uczelnie,

kwalifikowanych – nie więcej niż kwota

publicznej

- SPZOZ,

dofinansowania określona w umowie

- organizacje pozarządowe.

sprzedaży jednostek emisji
-

pożyczka

kwalifikowanych,

do

60%

przy

czym

kosztów
łączne

dofinansowanie dotacji i pożyczki nie
może

przekroczyć

95%

kosztów

kwalifikowanych,
- dofinansowanie uzupełniające w formie
dotacji z innych środków NFOŚiGW – do
20% kosztów kwalifikowanych celem
lepszego wydatkowania środków GIS oraz
równego traktowania beneficjentów.
Program
PROSUMENT

- osoby fizyczne,

- pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z

– - wspólnoty mieszkaniowe.

dotacją

łącznie

do

100%

kosztów

dofinansowanie

kwalifikowanych instalacji,

mikroinstalacji OZE

- dotacja w wysokości 20% w 2016 r.,
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-

maksymalna

wysokość

kosztów

kwalifikowanych 100 tys. zł - 500 tys. zł, w
zależności od rodzaju beneficjenta i
przedsięwzięcia.
Program

RYŚ

– - osoby fizyczne,

Kredyt i dotacja

termomodernizacja - jednostki samorządu terytorialnego

Dokumentacja 0% kredyt, 100% dotacja

budynków

- organizacje pozarządowe (w tym Grupa I. Prace termoizolacyjne

jednorodzinnych

fundacje, stowarzyszenia, kościoły, - ocieplenie ścian zewnętrznych;
związki wyznaniowe), posiadające - wymiana okien, drzwi zewnętrznych,
prawo własności do jednorodzinnego bramy garażowej.
budynku mieszkalnego

0% kredyt, 100% dotacja
-

co

najmniej

ocieplenie

dachu

/

stropodachu łącznie z ww. punktami 80%
kredyt, 20% dotacja;
- co najmniej łącznie Ocieplenie podłogi na
gruncie / stropu nad nieogrzewaną
piwnicą łącznie z wszystkimi ww. punktami
60% kredyt,40% dotacja
Grupa II. Instalacje wewnętrzne
-

instalacja

wentylacji

mechanicznej

nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła;
- Instalacja wewnętrzna ogrzewania i
ciepłej wody użytkowej.
80% kredyt, 20% dotacja
Grupa

III.

Wymiana

źródeł

ciepła,

zastosowanie odnawialnych źródeł energii
cieplnej
- Instalacja kotła kondensacyjnego;
- Instalacja węzła cieplnego;
100% kredyt, 0% dotacja
- Instalacja kotła na biomasę;
- Instalacja pompy ciepła;
- Instalacja kolektorów słonecznych
80% kredyt, 20% dotacja.
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Możliwości finansowania inwestycji proekologicznych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Priorytet inwestycyjny 4.I
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
Priorytet inwestycyjny 4.I
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Wsparcie na projekty dotyczące budowy oraz modernizacji sieci umożliwiających przyłączanie jednostek
wytwarzania energii z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz sieci dystrybucyjnej o
napięciu 110 kV (projekty Operatorów Systemów Dystrybucyjnych).
Priorytet inwestycyjny 4.II
Promowanie

efektywności energetycznej

i korzystania z odnawialnych źródeł

energii w

przedsiębiorstwach.
Audyty energetyczne (przemysłowe) dużych oraz średnich przedsiębiorstw oraz ogólnopolski system
wsparcia doradczego dla przedsiębiorców (duże przedsiębiorstwa oraz MSP) w zakresie efektywności
energetycznej oraz OZE.
Wsparcie w zakresie zastosowania energooszczędnych technologii produkcji, wprowadzanie systemów
zarządzania energią a także budowa własnych instalacji.
Priorytet inwestycyjny 4.III
Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze
mieszkaniowym.
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych
wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w tym również w zakresie związanym,
m.in. z ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła oraz podłączeniem do niego lub
modernizacją przyłącza).
Priorytet inwestycyjny 4.IV
Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach
napięcia.
Wprowadzenie

taryf

wielostrefowych

i

dynamicznych,

układów

pomiarowo-rozliczeniowych

wyposażonych w określone, zaawansowane funkcjonalności, w tym dwustronną komunikację z
systemami

informatycznymi

przedsiębiorstwa

energetycznego

oraz

budowanie

jednolitego,

ogólnokrajowego systemu gromadzenia i przekazywania danych. Finansowanie pilotażowych i
demonstracyjnych programów zarządzania popytem.
Priorytet inwestycyjny 4.V
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Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów
miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.
Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia straty na przesyle,
likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów
dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa), budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i
węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.
Likwidacja indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji pod warunkiem podłączenia budynków do
sieci ciepłowniczej.
Priorytet inwestycyjny 4.VI
Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o
zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.
Wdrożenie technologii wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowę jednostki wytwarzania ciepła, w
wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w technologii
wysokosprawnej kogeneracji.
Budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej dla jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepła w
skojarzeniu, w tym i z OZE, pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Wsparcie na projekty dotyczące budowy oraz modernizacji sieci umożliwiających przyłączanie jednostek
wytwarzania energii z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz sieci dystrybucyjnej o
napięciu 110 kV (projekty Operatorów Systemów Dystrybucyjnych).
Priorytet inwestycyjny 4.II
Promowanie

efektywności energetycznej

i korzystania z odnawialnych źródeł

energii w

przedsiębiorstwach.
Audyty energetyczne (przemysłowe) dużych oraz średnich przedsiębiorstw oraz ogólnopolski system
wsparcia doradczego dla przedsiębiorców (duże przedsiębiorstwa oraz MSP) w zakresie efektywności
energetycznej oraz OZE.
Wsparcie w zakresie zastosowania energooszczędnych technologii produkcji, wprowadzanie systemów
zarządzania energią a także budowa własnych instalacji.
Priorytet inwestycyjny 4.III
Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze
mieszkaniowym.
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych
wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w tym również w zakresie związanym,
m.in. z ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
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przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła oraz podłączeniem do niego lub
modernizacją przyłącza).
Priorytet inwestycyjny 4.IV
Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach
napięcia.
Wprowadzenie

taryf

wielostrefowych

i

dynamicznych,

układów

pomiarowo-rozliczeniowych

wyposażonych w określone, zaawansowane funkcjonalności, w tym dwustronną komunikację z
systemami

informatycznymi

przedsiębiorstwa

energetycznego

oraz

budowanie

jednolitego,

ogólnokrajowego systemu gromadzenia i przekazywania danych. Finansowanie pilotażowych i
demonstracyjnych programów zarządzania popytem.
Priorytet inwestycyjny 4.V
Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów
miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.
Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia straty na przesyle,
likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów
dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa), budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i
węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.
Likwidacja indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji pod warunkiem podłączenia budynków do
sieci ciepłowniczej.
Priorytet inwestycyjny 4.VI
Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o
zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.
Wdrożenie technologii wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowę jednostki wytwarzania ciepła, w
wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w technologii
wysokosprawnej kogeneracji.
Budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej dla jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepła w
skojarzeniu, w tym i z OZE.
Priorytet inwestycyjny 6.IV
Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego,
rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych, zmniejszenie
zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.
Rekultywacja

na

cele

środowiskowe

obszarów

zanieczyszczonych/zdegradowanych

(zlokalizowanych na terenach miast i w ich obszarach funkcjonalnych), co pozwoli na usunięcie
zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska.
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Działania związane zarówno z rekultywacją terenu jak i docelowym zagospodarowaniem terenu
na cele środowiskowe tj. pozwalającym na przekształcenie większości zrekultywowanego terenu
w powierzchnie biologicznie czynne. Działania związane z rozwojem terenów zieleni (w tym
również tzw. green infrastructure), przyczyniających się do promowania miejskich systemów
regeneracji i wymiany powietrza
Priorytet inwestycyjny 7.I
Wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w
ten-t. Stworzenie spójnej sieci dróg o dużej przepustowości, łączącej wszystkie miasta
wojewódzkie z siecią TEN-T i pozwalającej na ich skomunikowanie za pomocą dróg szybkiego
ruchu z Warszawą stanowiącą główny węzeł miejski sieci bazowej.
W ramach osi priorytetowej przewiduje się przede wszystkim budowę nowych dróg. W ciągach
inwestycji obejmujących budowę dróg realizowane będą również obwodnice miast.
W ograniczonym zakresie będą finansowane przebudowy niektórych odcinków dróg i inne
działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, obejmujące inwestycje infrastrukturalne na
sieci TEN-T (engineering) oraz projekty dotyczące całej krajowej sieci drogowej, związane z
doposażeniem jednostek nadzoru nad ruchem drogowym i służb ratowniczych (ratownictwo
techniczne) (enforcement + emergency), jak również organizacją kampanii i szkoleń o zasięgu
ogólnokrajowym (education).
Priorytet inwestycyjny 7.A oraz 7.B
Wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w
TEN-T.
Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z
infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.
Inwestycje na krajowej sieci drogowej w TEN-T dotyczące powiązania infrastruktury miejskiej z
pozamiejską siecią TEN-T (drogi krajowe w miastach będących węzłami miejskimi sieci bazowej
TEN-T62), odciążenia miast od nadmiernego ruchu drogowego (obwodnice pozamiejskie na
drogach krajowych i ekspresowych, drogi krajowe w miastach na prawach powiatu), a także
poprawy ich dostępności (trasy wylotowe na drogach krajowych, odcinki dróg ekspresowych przy
miastach).
Realizacja projektów na krajowej sieci drogowej poza TEN-T, związanych z połączeniem ośrodków
miejskich z siecią TEN-T (drogi ekspresowe i drogi krajowe poza TEN-T, pełniące rolę tras
wylotowych), powiązaniem miejskiej infrastruktury drogowej z pozamiejską siecią TEN-T (drogi
krajowe w miejskich węzłach sieci bazowej65) oraz z odciążeniem miast od nadmiernego ruchu
drogowego (obwodnice pozamiejskie, drogi krajowe w miastach na prawach powiatu).
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Projekty będą realizowane na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad, a także przez miasta na prawach powiatu.
Priorytet inwestycyjny 7.E. Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw
poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz
poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
Wspierane będą inwestycje w tzw. „inteligentną” infrastrukturę w sektorze gazowym i
elektroenergetycznym:
- budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z
infrastrukturą wsparcia dla systemu z wykorzystaniem technologii smart,
- budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej z
wykorzystaniem technologii smart,
- budowa i/lub przebudowa magazynów gazu ziemnego,
- przebudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG.

Możliwości finansowania inwestycji proekologicznych z Programu Operacyjnego dla województwa
opolskiego
Kierunki

Beneficjenci

Forma i warunki dofinansowania

programu
Oś

-jednostki

samorządu W ramach PI 4e wsparcie otrzymają projekty wynikające z

priorytet

terytorialnego, ich związki, planów gospodarki niskoemisyjnej, programów ochrony

owa

porozumienia

III.2.A.1.

stowarzyszenia

Gospodar

-jednostki

ka

jednostek samorządu

i powietrza lub Strategii ZIT przygotowanych przez władze
samorządowe, dotyczących w szczególności infrastruktury

organizacyjne transportu publicznego, tj. planów zrównoważonej mobilności
miejskiej.

Dokumenty

te

powinny

określać

lokalne

niskoemis terytorialnego,

uwarunkowania oraz kierunki planowanych interwencji na

yjna

danym obszarze i w zależności od zidentyfikowanych potrzeb

-przedsiębiorstwa.

zawierać odniesienia lub wskazywać adekwatne obowiązujące
dokumenty zawierające odniesienia do takich kwestii jak np.:
zbiorowy transport pasażerski, transport niezmotoryzowany,
wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych (ITS),
logistyka miejska, bezpieczeństwo ruchu drogowego w
miastach, wdrażanie nowych wzorców użytkowania czy
promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów
(czyste paliwa i pojazdy).
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Inwestycje będą miały na celu ograniczanie indywidualnego
ruchu samochodowego w centrach miast na rzecz komunikacji
publicznej,

integrację

funkcjonujących

podsystemów

transportowych, a tym samym niwelowanie negatywnego
wpływu

transportu

infrastruktura

na

środowisko

Park&Ride,

Bike&Ride,

naturalne

(m.in.

zatoki,

ścieżki

rowerowe),. W przypadku projektów dotyczących dróg
inwestycje mogą być
realizowane pod warunkiem wskazanym w UP, tj. ujęcia ich
zakresu w przygotowanych planach gospodarki niskoemisyjnej,
planach zrównoważonej mobilności miejskiej lub w ramach ZIT.
Dodatkowo w ramach projektów wynikających z planów
gospodarki niskoemisyjnej i programów ochrony powietrza,
planowane

jest

podjęcie

działań

mających

na

celu

kontrolowanie poziomu stężenia zanieczyszczeń powietrza na
obszarach przekroczeń. W efekcie realizacja działań w ramach
PI 4e ma przyczynić się przynajmniej do obniżenia stężeń do
poziomów dopuszczalnych. W rezultacie podejmowane
działania przyczynią się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń,
redukcji gazów cieplarnianych, a tym samym poprawy jakości
życia mieszkańców.
Główne typy przedsięwzięć
- budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego
w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach miast,
- zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego
(autobusy, busy),
-

wyposażenie

taboru

autobusowego

dla

transportu

publicznego w systemy redukcji emisji,
- rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne
poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym
zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych przystanków (m.in.
zatoki autobusowe, bus pasy)
Oś

-jednostki samorządu

W celu zwiększenia efektywności energetycznej w ramach PI 4c

priorytet

terytorialnego, ich związki,

wdrażane będą przede wszystkim działania koncentrujące się

owa

porozumienia

na

realizacji

planów

gospodarki

niskoemisyjnej
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III.2.A.1.

i stowarzyszenia;

przygotowanych przez władze samorządowe. Dofinansowanie

Gospodar

-jednostki organizacyjne

uzyskają projekty prowadzące do zwiększenia sprawności

ka

jednostek samorządu

energetycznej istniejących instalacji i urządzeń, a także

niskoemis terytorialnego,

poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności

yjna

-jednostki sektora

publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

finansów publicznych,

Warunkiem wstępnym rozpoczęcia inwestycji

-jednostki naukowe,

powinno być przeprowadzenie audytu energetycznego.

-szkoły wyższe,

Wsparcie będzie skierowane głównie na głęboką modernizację

-przedsiębiorstwa,

energetyczną budynków wraz z wykorzystaniem instalacji OZE

-kościoły i związki

(jako elementu niezbędnego do uzyskania optymalnych

wyznaniowe oraz osoby

efektów

prawne

energetycznej)

kościołów i związków

ogrzewania na niskoemisyjne źródła ciepła. Wsparcie może

wyznaniowych,

zostać udzielone na inwestycje kotły spalające biomasę lub

-organizacje pozarządowe,

ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie

-podmiot wdrażający

uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne

instrument finansowy

zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją

mikro, małe i średnie

szczególnie pilne potrzeby. Inwestycje w indywidualne

przedsiębiorstwa,

urządzenia do ogrzewania (indywidualne źródła ciepła) muszą

-podmiot wdrażający

przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych

instrument finansowy.

zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia

działań
i

związanych
wymianą

z

poprawą

systemów

wydajności

indywidualnego

oszczędności energii. Wspomniane inwestycje mogą zostać
wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci
ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione
ekonomicznie.

Preferowane

powinny

być

instrumenty

finansowe w przypadku powyższych
inwestycji. Możliwość użycia instrumentów finansowych na
tego typu projekty będzie przedmiotem oceny ex-ante zgodnie
z wymaganiami artykułu 37 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr
1303/2013. Projekty powinny również przeciwdziałać ubóstwu
energetycznemu. Najważniejszym rezultatem inwestowania w
poprawę efektywności energetycznej będzie racjonalizacja
zużycia i ograniczenie strat energii w sektorze publicznym oraz
mieszkalnictwie, co spowoduje spadek zużycia energii, a także
ograniczy negatywny
87
Id: 2BAF0CB0-B343-451F-9E7F-2CB80A3AD6B9. Podpisany

Strona 88

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY TARNÓW OPOLSKI NA LATA 2015-2020
wpływ na środowisko, poprzez ograniczenie emisji pyłów i
gazów do atmosfery.
Główne typy przedsięwzięć
- głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności
publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na
energooszczędne,
- audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element
kompleksowy projektu,
- wsparcie modernizacji energetycznej wielorodzinnych
budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia na
energooszczędne, poprzez instrumenty finansowe

Gmina Tarnów Opolski jest członkiem Aglomeracji Opolskiej i o środki może ubiegać się w ramach
strategii ZIT.
Inne źródła finansowania inwestycji proekologicznych:
Słoneczny EkoKredyt- na zakup i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby
ciepłej wody użytkowej, dla klientów indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych
Kredyt z Dobrą Energią – na realizację przedsięwzięć z zakresu wykorzystania OZE,

Bank Ochrony Środowiska – kredyty proekologiczne

z przeznaczeniem na finansowanie projektów polegających na budowie
biogazowni, elektrowni fotowoltaicznych, instalacji energetycznego wykorzystania

Bank

Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych

biomasy oraz innych projektów z zakresu energetyki odnawialnej. Dla JST, spółek
komunalnych, dużych, średnich i małych przedsiębiorstw
Kredyt na urządzenia ekologiczne – na zakup lub montaż urządzeń i wyrobów
służących ochronie środowiska, dla klientów indywidualnych, wspólnot
mieszkaniowych i mikroprzedsiębiorstw
Kredyt EnergoOszczędny – na inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia
energii elektrycznej, dla mikro przedsiębiorców i wspólnot mieszkaniowych
Kredyt z Klimatem- długoterminowe finansowanie przeznaczone na realizowanie
przez

klienta

przedsięwzięć

termomodernizacji.

Dla

dotyczących

MŚP,

dużych

efektywności

energetycznej

przedsiębiorstw,

i

spółdzielni

mieszkaniowych, JST, przedsiębiorstw komunalnych

Gospodarstwa
Krajowego

–

Fundusz
88
Id: 2BAF0CB0-B343-451F-9E7F-2CB80A3AD6B9. Podpisany

Strona 89

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY TARNÓW OPOLSKI NA LATA 2015-2020
Termomodernizacji
i Remontów
ESCO-Kontrakt

Rzetelna firma ESCO zawiera kontrakt na uzyskanie realnych oszczędności energii,

Gwarantowanych

które następnie są przeliczane na pieniądze. Kolejnym elementem podnoszącym

Oszczędności

wiarygodność firmy ESCO jest kontrakt gwarantowanych oszczędności

Program

Oferta PolSEFF jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),

Finansowania

zainteresowanych inwestycją w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie

Energii

energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. Finansowanie w formie

Zrównoważonej w kredytu lub leasingu.
Polsce dla małych i
średnich
przedsiębiorstw

9. ASPEKTY ORGAZNIZACYJNE I FINANSOWE WDRAŻANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Opracowanie i wdrażanie Planu wymaga zapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych
i finansowych. Władze Gminy Tarnów Opolski będą w tym celu wykorzystywać swoje wewnętrzne
zasoby - istniejące w Urzędzie Gminy Referat Zamówień Publicznych i Promocji oraz Referat Gospodarki
Terenowej i Inwestycji. Wójt wyznaczy jedną osobę tj. energetyka gminnego, który będzie zajmował się
koordynacją całości działań przewidzianych w planie. Kierownicy poszczególnych referatów oraz
jednostek organizacyjnych gminy, którzy uczestniczyli już w spotkaniu informacyjnym dotyczącym
opracowania PGN, a w kolejnych etapach zostaną zapoznani z treścią planu i zobowiązani do
prowadzenia ewidencji zużycia poszczególnych nośników energii w zarządzanych przez nich
jednostkach. W tym celu energetyk gminy przygotuje dostosowaną do potrzeb gminy bazę danych, w
której gromadzone będą w systemie miesięcznym informacje dot. zużycia energii i paliw opałowych,
przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych, wymiany opraw oświetleniowych itp. Kierownicy
poszczególnych jednostek i referatów powinni zintegrować zarządzanie zużywaną energią z innymi
działaniami i inicjatywami realizowanymi w poszczególnych jednostkach.
Podstawą wdrażania Planu i czynnikiem koniecznym dla osiągnięcia jego celów jest udział
i zaangażowanie społeczeństwa Gminy Tarnów Opolski. Przeprowadzona ankietyzacja mieszkańców
gminy oraz przedsiębiorców działających na jej terenie pozwoliła już na zapoznanie się z tematem
niskiej emisji, ciążących na samorządach zobowiązaniach, a co najbardziej istotne o możliwości
pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji służących redukcji emisji CO2.
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Jako najwyższy organ decyzyjny, Rada Gminy powinna być ściśle informowana o monitoringu działań
związanych z wdrażaniem Planu. Raport ze wdrażania planu powinien być przedstawiony władzom
gminy na koniec 2018 roku. Raporty sporządzane są na potrzeby własnej sprawozdawczości i służą
ewaluacji zaplanowanych w PGN celów. Raporty powinny być zatwierdzane przez Wójta Gminy Tarnów
Opolski. Za przeprowadzanie monitoringu i ewaluacji odpowiedzialny będzie energetyk gminny.
Jeśli to konieczne, Plan powinien być odpowiednio aktualizowany.
Środki do przeprowadzenia procesu monitoringu pochodzić będą z budżetu gminy Tarnów Opolski.
W ramach procedury sporządzania budżetu gminy corocznie zostanie zweryfikowany budżet na
realizację zadań przewidzianych w PGN wraz z aktualizacją WPF.

10. PROCEDRURA WPROWADZANIA ZMIAN W PGN
Procedura zmian PGN została opracowana na potrzeby aktualizacji PGN. Poniżej określono
uczestników procesu opisanego przez Procedurę oraz etapy realizacji zmian w ramach Procedury. Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej zostanie przyjęty Uchwałą Rady Gminy, natomiast zmiany w PGN, ze
względu na swój charakter, mogą być wprowadzane poprzez:
1.Zarządzenie Wójta, w zakresie:
− zmian dotyczących planowania działań finansowanych poza budżetem gminy,
− pomyłek nie mających wpływu na ustalenia planu,
− niewielkich korekt inwentaryzacji,
−zmian w bazie inwentaryzacji itp.
2. Uchwałę Rady Gminy, w zakresie:
− zmian dotyczących planowania działań finansowanych z budżetu gminy, wymagających
wprowadzenia zmian w budżecie oraz WPF.
Uczestnicy procesu:
1) Rada Gminy Tarnów Opolski
2)Wójt Gminy,
3) Energetyk gminny,,
4)Pozostali interesariusze PGN,
Etapami realizacji w Procedurze są:
Etap I
Zaproponowanie zmian w dokumencie przez energetyka gminnego lub pozostałych interesariuszy, w
ramach którego osoby proponujące zmiany przekazują opis zmian wraz z uzasadnieniem ich
wprowadzenia oraz propozycją brzmienia zapisu w odpowiednim miejscu w dokumencie.
Etap II
Analiza zaproponowanych zmian przez Wójta Gminy oraz Zespół ds. realizacji PGN
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Etap III
Zaakceptowanie i zatwierdzenie wprowadzonych zmian w PGN poprzez:
Zarządzenie Wójta Gminy,
lub
skierowanie zapisów do przyjęcia na sesji Rady Gminy.
Etap IV
Zatwierdzony dokument uwzględniający zasadne zmiany zamieszczany jest do informacji publicznej na
stronie www.tarnowopolski.pl .
Koszty zadań przewidzianych w PGN są kosztami szacunkowymi, a ich zmiana nie wymaga aktualizacji
PGN. Zmiany te będą ewidencjonowane na poziomie monitoringu realizacji PGN.

11. ODDZIAŁYWANIE PLANOWANYCH INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Tarnów Opolski wskazuje kierunki działań
zapobiegających zanieczyszczeniom środowiska i nastawione są przede wszystkim na obniżanie emisji
gazów cieplarnianych do atmosfery. Proponowane działania kierują się zasadą zrównoważonego
rozwoju. Planowane przedsięwzięcia polegające na budowie ścieżek rowerowych, budowie OZE oraz
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej będą realizowane z uwzględnieniem
uwarunkowań przyrodniczych, w sposób zapewniający ochronę potencjalnych siedlisk lęgowych, roślin
oraz zwierząt. Jednocześnie z uwagi na fakt, że działania termomodernizacji budynków mogą dotyczyć
potencjalnych miejsc występowania nietoperzy oraz miejsc gniazdowania ptaków zostaną podjęte
działania mające na celu zapobieganie łamaniu zakazów dotyczących chronionych gatunków zwierząt,
o których mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie
ochrony gatunków zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348). Działania zawarte w PGN będą w większości
pozytywnie oddziaływać na środowisko. Niemniej część z inwestycji służących zmniejszeniu uciążliwości
emisji może mieć negatywne oddziaływanie na środowisko. Oddziaływanie to będzie mieć jednak
charakter odwracalny, chwilowy oraz będzie występować krótkoterminowo. Negatywne oddziaływanie
na środowisko fazy realizacji inwestycji wymienionych w projekcie można ograniczyć poprzez
wykonanie prawidłowego projektu, uwzględniającego potrzeby ochrony środowiska, zarówno na
etapie budowy, jak i w fazie eksploatacji. Do ogólnych działań ograniczających potencjalnie negatywne
oddziaływanie należą:
- prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy w czasie realizacji inwestycji,
- stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych
- zabezpieczanie w miarę możliwości drzew, krzewów i zieleni niskiej w pobliżu robót
- selektywne gromadzenie powstających odpadów oraz przekazywanie ich uprawnionym firmom do
unieszkodliwienia lub odzysku,
- prowadzenie konsultacji ze społecznością lokalną w celu uniknięcia konfliktów społecznych
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