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1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 90. nr 16 poz. 
95 z późniejszymi zmianami) nakłada na gminy obowiązek zabezpieczenia 
zbiorowych potrzeb ich mieszkańców. Art. 7 punkt 1, podpunkt 3 
wymienionej ustawy brzmi: „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 
należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne 
obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i 
porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz”. 
Ustawa kompetencyjna z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw 
określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z 
reformą ustrojową państwa (Dz. U. 98. nr 106 poz. 668) wprowadziła do 
Prawa Energetycznego zmiany, które umożliwiły gminom wywiązanie się z 
obowiązków nałożonych na nie poprzez ustawę o samorządzie 
terytorialnym. 

Po wejściu w życie ustawy kompetencyjnej art. 18 pkt. 1 Prawa 
Energetycznego1 otrzymał brzmienie: 

„Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię 
elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:  

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,  

2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się 
na terenie gminy, 

3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znajdujących się na 
terenie gminy, dla których gmina jest zarządcą.” 

                                            

1 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z dn. 4 
czerwca 1997r.) wraz z późniejszymi zmianami 
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Art. 19. Prawa Energetycznego nakłada na gminy obowiązek sporządzania 
projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe. Jednocześnie Prawo Energetyczne obliguje również 
przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją 
energii elektrycznej do opracowania „planów rozwoju w zakresie 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną 
z uwzględnieniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy” (art. 16), które to plany powinny być nieodpłatnie udostępnione 
gminom (art. 19 pkt. 4). 

Narzuca to bezpośrednio na gminy obowiązek współdziałania 
planistycznego w zakresie planowania urbanistycznego, planowania 
energetycznego i planów rozwojów przedsiębiorstw energetycznych.  

Na podstawie istniejących planów zagospodarowania przestrzennego, 
przy bezpośredniej współpracy przedsiębiorstw energetycznych na etapie 
„Projektu założeń...”, dla każdej z gmin określa się: 

- tereny rozwojowe gminy – ze szczególnym uwzględnieniem 
terenów wspieranych przez Gminy; 

- potrzeby energetyczne terenów istniejących oraz terenów 
rozwojowych; 

- oczekiwania w stosunku do przedsiębiorstw energetycznych. 

 

 

1.1 Założenia polityki energetycznej państwa2 

 

„Polityka energetyczna Polski do roku 2025” przyjęta przez Radę Ministrów 
w lipcu 2005 roku stanowi dokument rządowy, w którym określone są 

                                            

2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy – „Polityka energetyczna Polski do roku 2025” -
dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2005 r.  w formie 
obwieszczenia opublikowanego w Monitorze Polskim Nr 42, poz.  562 z dn.  22 lipca 
2005 r. 
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główne kierunki i zadania polityki energetycznej kraju oraz sposoby ich 
realizacji.  

Dokument ten określa cele polityki energetycznej kraju, którymi są: 

- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, 

- wzrost konkurencyjności gospodarki i jej efektywności 
energetycznej, 

- ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami 
działalności energetycznej związanej z wytwarzaniem, 
przesyłaniem i dystrybucją energii i paliw. 

Polityka energetyczna uwzględnia zobowiązania międzynarodowe Polski 
wynikające z następujących dokumentów:  
 traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej oraz dyrektyw Wspólnoty 

Europejskiej, 

 Europejskiej Karty Energetycznej,  

 Konwencji Genewskiej, 

 Deklaracji Krajów Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w sprawie 
racjonalnego gospodarowania odpadami i wprowadzenia technologii 
mało i bezodpadowych, 

 Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. 

Przyjęta „Polityka energetyczna” odpowiada ogólnej strategii społeczno-
gospodarczej i jest ściśle związana z długookresową wizją rozwoju kraju 
zawartą w „Założeniach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 20133. 
Jest ona realizowana tak, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne 
kraju rozumiane jako: 

- bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii, 

- uzasadnione społecznie ceny energii, 

- minimalne szkody dla środowiska. 

                                            

3 „Założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013”; przyjęte przez Radę 
Ministrów w dn. 30 kwietnia 2004 
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Bezpieczeństwo dostaw energii zależy przede wszystkim od: 

- dostaw energii pierwotnej to jest węgla kamiennego, węgla 
brunatnego, gazu ziemnego, ropy naftowej, 

- dostaw energii finalnej, 

- poziomu zapasów paliw. 

Polityka energetyczna państwa w tym zakresie sprowadza się między 
innymi do: 

- utrzymania wydobycia węgla kamiennego na poziomie 
zapewniającym jego rentowność, 

- racjonalnego wykorzystania zasobów węgla brunatnego, 

- zwiększenia krajowego wydobycia gazu ziemnego, 

- zwiększenia importu gazu w oparciu o długoterminowe 
kontrakty, 

- tworzenie rezerw gazu poprzez budowę zbiorników gazu, 

- zwiększenia udziału szlachetnych nośników energii w 
gospodarce jako zadanie długoterminowe, 

- racjonalizacja użytkowania paliw i energii poprzez radykalną 
poprawę efektywności wykorzystania energii zawartej w 
surowcach energetycznych – m. In. Poprzez zwiększenie 
sprawności przetwarzania energii w ciepło i energię 
elektryczną, promowanie układów skojarzonego wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła oraz zagospodarowanie energii 
(ciepła) odpadowego, 

- rozwój źródeł energetyki odnawialnej jako alternatywnych 
źródeł energii mogących mieć istotne znaczenie w 
gospodarce w dalszej perspektywie oraz źródeł skojarzonych, 

- stworzenie systemu ekonomiczno-finansowego dla 
przedsiębiorstw energetycznych umożliwiającego 
pozyskiwanie środków na inwestycje odtworzeniowe i 
rozwojowe,  
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- zapewnienie możliwości pokrycia kosztów składowania paliw 
oraz określenia wymagań w tym zakresie. 

W zakresie kosztów energii polityka państwa sprowadza się do stworzenia 
mechanizmów ekonomicznych i regulacyjnych zapewniających: 

- stopniowe uszlachetnianie energii finalnej w kierunku 
zwiększenia udziału paliw ciekłych i gazowych oraz przede 
wszystkim energii elektrycznej 

- podwyższenie efektywności przedsiębiorstw energetycznych, 

- racjonalizację zużycia energii w gospodarce. 

W zakresie ochrony środowiska polityka energetyczna kraju sprowadza się 
do: 

- zmniejszenia emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu, 

- redukcji emisji dwutlenku węgla, 

- rozwiązanie problemu zasolenia wód powierzchniowych 
spowodowanego przez zrzuty wód kopalnianych, 

- stworzenie warunków do rozszerzenia możliwości 
wykorzystania odpadów w gospodarce i ich bezpiecznego 
składowania w wyrobiskach kopalnianych. 

 

1.2 Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii 
elektrycznej i paliw gazowych a obowiązki gmin zgodnie z prawem 
Polski i międzynarodowym 

 

Do podstawowych strategicznych założeń mających na celu 
racjonalizację użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych na 
obszarze gminy należą: 

- dążenie do jak najmniejszych opłat płaconych przez 
odbiorców (przy spełnieniu warunku samofinansowania się 
sektora paliwowo - energetycznego), 
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- minimalizacja szkodliwych dla środowiska skutków 
funkcjonowania sektora paliwowo – energetycznego na 
obszarze gminy, 

- zapewnienie bezpieczeństwa i pewności zasilania w zakresie 
ciepła energii elektrycznej i paliw gazowych. 

 

1.2.1 Realizacja programu racjonalnego gospodarowania ciepłem na 
poziomie gminy 

 

Racjonalna gospodarka ciepłem może w gminie odbywać się poprzez 
podejmowanie przedsięwzięć związanych ze zwiększeniem efektywności 
wykorzystania energii cieplnej w obiektach gminnych (termorenowacja 
i termomodernizacja budynków, modernizacja wewnętrznych instalacji 
grzewczych oraz wyposażanie w elementy pomiarowe i regulacyjne, 
wykorzystywanie energii odpadowej), a także wspieranie organizacyjno – 
prawne przedsięwzięć termomodernizacyjnych podejmowanych 
przez użytkowników indywidualnych (np. prowadzenie doradztwa w 
zakresie racjonalizacji gospodarki energią, audytingu energetycznego, 
etc). 

Dla nowo projektowanych obiektów decyzje o warunkach zabudowy i 
 zagospodarowania terenu powinny uwzględniać proekologiczną i 
energooszczędną politykę państwa i gminy (np. użytkowanie energii 
przyjaznej ekologicznie, stosowanie energooszczędnych technologii w 
budownictwie i przemyśle, opłacalne wykorzystywanie energii odpadowej i 
inne). 

Gmina powinna promować indywidualne działania właścicieli lokali 
polegających na przechodzeniu do użytkowania na cele grzewcze i 
sanitarne ekologicznie czystszych rodzajów paliw lub energii elektrycznej 
albo energii odnawialnej oraz przedsięwzięcia polegające na likwidacji 
małych lokalnych ciepłowni węglowych i przechodzeniu na zasilanie 
odbiorców z sieci ciepłowniczej, gazowej lub kogeneracji. 
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Należy wspierać wszelkie działania związane z utylizacją odpadów 
przemysłowych, wykorzystywaniem energii odpadowej oraz skojarzonym 
wytwarzaniem energii.  

Powinno się wykonywać wstępne analizy techniczno-ekonomiczne 
dotyczące możliwości wykorzystania lokalnych źródeł odnawialnych 
(energia wiatru, geotermalna, słoneczna, biomasy) na potrzeby gminy. 

 

1.2.2 Realizacja programu racjonalnego gospodarowania energią 
elektryczną na poziomie gminy 

 

Gmina powinna dążyć do stopniowego przechodzenia na stosowanie 
energooszczędnych źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej 
oraz do oświetlenia ulic, placów itp., a także powinna przeprowadzać 
regularne prac konserwacyjno – naprawcze i czyszczenia oświetlenia. 

 

1.2.3 Realizacja programu racjonalnego gospodarowania gazem na 
poziomie gminy 

 

W celu zwiększenia wykorzystania infrastruktury gazowniczej Gmina 
powinna pozyskiwać nowych odbiorców gazu z sieci poprzez 
współfinansowanie inwestycji w zakresie przyłączy. 

Należy dbać o stopniową wymianę zużytych odcinków sieci gazowej, 
racjonalne planowanie remontów i konserwacji oraz dążyć do pełnej 
automatyzacji pracy systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego. 

Ważnym elementem racjonalizacji wykorzystania paliw i energii jest 
zbadanie możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych 
zasobów paliw i energii (w tym energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych oraz z układów w sposób skojarzony produkujących ciepło i 
energię), a także zagospodarowanie energii odpadowej z istniejących 
instalacji przemysłowych. 
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Obecnie w krajach wysoko rozwiniętych w związku z rosnącymi 
wymaganiami ochrony środowiska naturalnego obserwuje się duży postęp 
w dziedzinie wykorzystywania lokalnych, odnawialnych źródeł energii. 
Według prognoz Komisji Europejskiej energia ze źródeł odnawialnych w 
najbliższej przyszłości w coraz większym stopniu będzie równorzędnie 
konkurować z energią wytwarzaną konwencjonalnie. 

Z tendencjami tymi współgra polityka energetyczna Państwa Polskiego 
nastawiona również na rozwój odnawialnych źródeł energii, co znajduje 
swoje odzwierciedlenie w ustawie Prawo Energetyczne1 oraz Ustawie o 
wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 18 XII 1998r. 
Władze lokalne, a w szczególności gminy, już obecnie odgrywają istotną 
rolę w rozwoju wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w Polsce. Rola 
ta będzie rosła w miarę rozwoju technologii energii odnawialnej i w miarę 
umacniania się reformy samorządowej. 
 
1.3  Zasady gminnego planowania energetycznego przyjęte w 

przedmiotowym „Projekcie...” 

a.) Dwutorowe zaopatrzenie w energię 

Niniejszy „Projekt założeń do planu...” został sporządzony w oparciu o 
zasadę dwutorowego zaopatrzenia w energię, zgodnie z którą na danym 
obszarze wystarczające i w pełni uzasadnione jest istnienie tylko dwóch 
systemów energetycznych. Zaleca się współistnienie ze sobą sieci 
energetycznej i sieci gazowej lub sieci energetycznej i sieci cieplnej. 

w przypadku obszarów uprzywilejowanych dla dostaw gazu 

sieć energetyczna sieć gazowa 

oświetlenie i siła - 

gotowanie gotowanie 

alternatywnie ciepła woda 
użytkowa ciepła woda użytkowa 

alternatywnie ogrzewanie ogrzewanie 
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w przypadku obszarów uprzywilejowanych dla dostaw ciepła 
sieciowego 

sieć energetyczna sieć cieplna 

oświetlenie i siła - 

gotowanie - 

alternatywnie ciepła woda 
użytkowa ciepła woda użytkowa 

alternatywnie ogrzewanie ogrzewanie 

 

Główną zaletą dwutorowego zaopatrzenia w energię to uniknięcie 
dublujących się inwestycji (np. konieczność równoczesnej modernizacji 
systemu gazowniczego i ciepłowniczego na tym samym terenie) oraz 
dużych nakładów ponoszonych na konserwację. 

Zasada dwutorowości w planowaniu energetycznym gminy jest bardzo 
ważnym instrumentem – pozwala ona wyznaczyć perspektywiczne obszary 
sprzedaży ciepła sieciowego, gazu i innych nośników, co z kolei jest 
narzędziem niezbędnym w określaniu relacji cen do kosztów w planowaniu 
długofalowym.  

 

1.3.1 Sposób podejścia do analizy poszczególnych nośników oraz 
systemów energetycznych 

 

1.3.1.1  Zaopatrzenie w ciepło 

1. Kotłownie lokalne i indywidualne analizowane są wraz z sieciami 
rozdzielczymi. 

2. Analizie podlega: 

- stan źródła ciepła pod kątem niezawodności działania; 

- rezerwy mocy w stosunku do potrzeb bieżących oraz analiza rezerw w 
odniesieniu do przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło; 
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- elastyczność działania źródła (automatyka, termozawory); 

- oddziaływanie źródła na środowisko (emisja zanieczyszczeń, 
gospodarka odpadami); 

- kierunki rozwoju sieci ciepłowniczej w odniesieniu do stanu bieżącego 
oraz propozycji rozwoju gminy na podstawie planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz koncepcji uciepłownienia gminy; 

- planowane inwestycje w zakresie źródeł ciepła ze względu na pokrycie 
istniejącego zapotrzebowania na ciepło lub zapotrzebowania 
pochodzącego z obszarów zaprogramowanych pod rozwój gminy.  

 

1.3.1.2  Zaopatrzenie w energię elektryczną - system 
elektroenergetyczny 

System elektroenergetyczny był analizowany od poziomu wprowadzenia 
zasilania do gminy na poziomie wysokiego napięcia, aż do poziomu stacji 
transformatorowych SN/nn. 

W opracowaniu dużą rolę przywiązano do bezpieczeństwa zaopatrzenia 
gminy Tarnów Opolski w energię elektryczną. Jest ono wykładnią zarówno 
stanu technicznego sieci elektroenergetycznych, stacji 
transformatorowych, jak i dwustronnego zasilania poszczególnych rejonów 
gminy w energię elektryczną. Szczegółowy opis zarówno istniejącej sytuacji, 
jak i planowanych modernizacji w tym zakresie przedstawiono w rozdziale 4 
niniejszego opracowania. 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną do celów grzewczych jest w 
ograniczonym stopniu konkurencyjne w stosunku do pozostałych nośników 
energetycznych. Obszarami konkurencji jest ogrzewanie elektryczne w 
indywidualnych mieszkaniach (również w domkach jednorodzinnych), 
przygotowanie ciepłej wody użytkowej (konkurencja w stosunku do 
kotłowni lokalnych), przygotowanie posiłków (piecyki elektryczne – 
konkurencja w stosunku do gazu płynnego).  

W odróżnieniu od potrzeb grzewczych, które generalnie nie mają tendencji 
do większych zmian (z jednej strony nowe budynki, z drugiej działania 
termorenowacyjne), zapotrzebowanie na energię elektryczną, szczególnie 
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w zakresie mieszkalnictwa, rośnie – z uwagi na zwiększająca się ilość 
urządzeń elektrycznych pomimo ich coraz większej energooszczędności. 

 

1.3.1.3  Zaopatrzenie w paliwa gazowe - system gazowniczy 

 

System gazowniczy był analizowany od poziomu zasilania rejonu gminy 
gazem wysokociśnieniowym do poziomu obszaru zasilania na terenie gminy 
średnim i niskim ciśnieniem. 

 

1.3.1.4 Uwagi do bilansowania dla horyzontu czasowego 2025 

 

W ramach określania zmian zapotrzebowania w stosunku do sytuacji 
aktualnej uwzględniano przewidywany zakres nowego budownictwa. 
Opierał się on na prognozach ujętych w „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski”, 
„Strategii rozwoju gminy Tarnów Opolski” oraz na prognozach 
zamieszczonych m.in. w „Polityce energetycznej Polski do roku 2025”. 
Podane bilanse mają określony stopień dokładności – możliwy do uzyskania 
na obecnym etapie rozeznania. Dotyczą one poszczególnych terenów 
gminy. Dają podstawę do oceny czy nie występują zagrożenia ze strony 
systemów dosyłowych do gminy i poszczególnych sołectw – z uwagi na ich 
zdolności przesyłowe. 

 

1.3.1.5  Założenia projektowe  

 

Autorzy opracowania wyróżniają zapotrzebowania na ciepło: 

- na potrzeby ogrzewania pomieszczeń; 

- na potrzeby ciepłej wody użytkowej; 

- na potrzeby wentylacji i technologii. 
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Odbiorców ciepła podzielono na grupy: 

- budownictwo wielorodzinne; 

- budownictwo jednorodzinne; 

- obiekty użyteczności publicznej; 

- pozostałe (kategoria w której znajdują się między innymi 
drobne punkty rzemieślnicze i inne); 

- przemysł i usługi. 

Ważną kwestią w podejściu do analizy rozwojów systemów przesyłowych 
(sieci gazowych) jest sposób określania preferencji terenów pod zasilanie z 
poszczególnych systemów. Oprócz gęstości energetycznej równie ważnym 
kryterium była odległość danego terenu od konkretnego systemu, 
uwarunkowania techniczne i ekonomiczne. 

Duży nacisk w niniejszym opracowaniu został położony na zabiegi 
termorenowacyjne przeprowadzane w budownictwie mieszkaniowym. 
Znacząca część przeanalizowanej substancji mieszkaniowej wykazuje duży 
potencjał do oszczędzania ciepła – przeprowadzenie prac 
termorenowacyjnych (docieplenie ścian, dachu, modernizacja – 
doszczelnienie lub wymiana okien) oraz modernizacja wentylacji przez 
zastosowanie wentylacji sterowanej automatycznie i rekuperatorów ciepła, 
pozwoliłoby na zaoszczędzenie aż do 50% energii. Z drugiej strony analiza 
lokalnych źródeł ciepła pozwoliła na określenie zadań sprzyjających 
zwiększeniu efektywności wytwarzania ciepła w gminie poprzez zwiększenie 
wydajności istniejących źródeł ciepła, automatyzację kotłowni lokalnych, 
promocję energetyki skojarzonej. 

 

1.3.1.6  Harmonogram prac  

 

Pierwszym etapem prac przy tworzeniu „Założeń do planu zaopatrzenia 
gminy Tarnów Opolski w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” było 
zebranie danych zarówno od przedsiębiorstw energetycznych 
(producentów, dystrybutorów i sprzedawców energii, a także jej 
konsumentów), zakładów przemysłowych (producentów i konsumentów 
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energii), zarządców nieruchomości, obiektów użyteczności publicznej 
(konsumentów energii).  

Gruntowną ankietyzację przeprowadzono w obiektach użyteczności 
publicznej, wśród zarządców nieruchomości, zakładów produkcyjnych, firm 
usługowych etc. Ankietyzację przeprowadzano w formie bezpośredniej – 
przedstawiciel Frodo P. P. wypełniał ankietę razem z przedstawicielem 
danej jednostki; telefonicznie lub formie druków przesyłanych pocztą. 

Po uzyskaniu wypełnionych ankiet dane były wprowadzane analizowane, 
na mapach cyfrowych wrysowywano systemy: elektroenergetyczny i 
gazowniczy. 

 

1.3.1.7  Źródła informacji 

 

Dane wejściowe związane z wykonywaniem „Projektu założeń” 
uzyskano z następujących źródeł: 

 Urzędu Gminy (dane wejściowe do projektu – stan istniejący) 

 ENERGIAPRO Koncern Energetyczny SA Opole S.A., ul. Waryńskiego 1, 
(system elektroenergetyczny) 

 Rejon Energetyczny Opole, ul. Prudnicka 6a (linie elektroenergetyczne 
15 kV); 

 Zespół Wysokich Napięć, ul. Oświęcimska 55 (linie elektroenergetyczne 
110 kV); 

 Górnośląska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. w ZABRZU  Zabrze, ul. Szczęść Boże 
11 Oddział Zakład Gazowniczy w  Opolu Opole, ul. Armii Krajowej 2  

 Operator Gazociągów Przesyłowy ch GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w 
Świerklanach Dział Eksploatacji Sieci  Terenowa Jednostka Eksploatacj i Sieci 
ul. Wł. Reymonta 55, Opole 

 Zakłady produkcyjne i usługowe; 

 Obiekty użyteczności publicznej. 
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Nie otrzymano danych z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Tarnowie Opolskim. 

 

1.4   Scenariusze zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe. 

 

Bazą opracowanych scenariuszy były sporządzone bilanse cieplne oraz 
dane wyjściowe uzyskane z poszczególnych przedsiębiorstw 
energetycznych.  
Dla gminy opracowano scenariusze zgodne z „Polityką energetyczną Polski 
do roku 2025” – przetrwania, odniesienia i postępu, od których, w oparciu o 
plan zagospodarowania przestrzennego, uzależniono rozwój przemysłu 
oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego na poszczególnych terenach.  
W odmienny nieco sposób potraktowano system gazowniczy. Specyfika 
systemu gazowniczego w rozpatrywanej gminie jest następująca: 

- przez teren gminy przebiega sieć wysokoprężna gazu 

- istnieją rezerwy w sieciach wysokiego ciśnienia, które 
pozwalają na pokrycie obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania, 

- stan techniczny sieci wysokiego ciśnienia jest dobry. 

W scenariuszach zmian na paliwo gazowe wykorzystano dwutorowe 
pokrycie zapotrzebowania. Na terenach przeznaczonych pod rozwój 
budownictwa mieszkaniowego przewidziano współistnienie energii 
elektrycznej i ciepła lub energii elektrycznej i gazu. Przez ciepło należy 
rozumieć pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez kotłownie 
indywidualne. Scenariusz dwutorowego zaopatrzenia gminy w ciepło 
określony został w niniejszym „Projekcie założeń...” na podstawie analizy 
ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z przyłączaniem 
do systemu gazowniczego odbiorców z poszczególnych terenów 
rozwojowych. 
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1.4.1 Tereny rozwoju sołectw – obszary zabudowy zorganizowanej – 
założenia odnośnie uwarunkowań energetycznych przyjęte w 
przygotowywanym Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

 

Perspektywiczne plany rozbudowy gminy przewidują powstanie nowej 
zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów o charakterze komercyjnym 
prawie we wszystkich rejonach gminy. 

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” 
wyznaczone zostały obszary rozwoju gminy dla których zapisano potrzebę 
opracowania nowego programu rozbudowy infrastruktury technicznej. 
Niniejsze opracowanie zawiera  program rozbudowy infrastruktury 
technicznej terenów rozwojowych w zakresie zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe. Mając na celu minimalizację kosztów 
uzbrojenia terenów (a tym samym niższe, późniejsze ceny nośników energii) 
należy łączyć tworzenie infrastruktury przez gminę (woda, kanalizacja, 
drogi) z wykonaniem infrastruktury przez przedsiębiorstwa energetyczne 
(sieci elektroenergetyczne, sieci gazowe średniego ciśnienia). 

 

1.4.2  Określenie zapotrzebowania na nośniki energetyczne 

 

Podczas opracowywania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy 
Tarnów Opolski w ciepło, energię elektryczną” przy określaniu modelu 
pokrycia potrzeb energetycznych uwzględniono 

- uwarunkowania terenowe, 

- możliwości przesyłowe systemów energetycznych, 

- typ zabudowy, 

- koszt inwestycji sieciowych, 

- wpływ inwestycji na prace systemu. 
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Potrzeby energetyczne obszarów rozwoju zostały określone wskaźnikowo w 
oparciu o: 

- wielkość obszaru, 

- liczbę mieszkań, 

- ogólną powierzchnię zabudowy. 

 

1.4.2.1  Zapotrzebowanie na ciepło 

Zapotrzebowanie na energię cieplną (bez określenia sposobu ogrzewania) 
określa się następująco: 

- zabudowa mieszkaniowa    120  W/m2, 

- tereny przemysłowe            250  kWt/ha, 

 

1.4.2.2  Zapotrzebowanie na energię elektryczną 

Zapotrzebowanie na moc elektryczną określono wg poniższych 
wskaźników: 

- budownictwo mieszkaniowe  4 – 6 kWe /mieszkanie 

- tereny przemysłowe                     80 kWe /ha 

z uwzględnieniem współczynnika jednoczesności wynoszącego 0,3. 

 

1.4.2.3  Zapotrzebowanie na gaz 

 

Dla pokrycia potrzeb odbiorców gazu w poszczególnych jednostkach 
przyjęto dwa warianty określenia zapotrzebowania godzinowego gazu: 

- wariant I (minimalny) – zakładający przygotowanie posiłków i 
ciepłej wody z użyciem gazu sieciowego 

- wariant II (maksymalny) – jak wariant I oraz ogrzewanie 
wszystkich pomieszczeń z użyciem gazu sieciowego 
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2. INFORMACJE NA TEMAT GMINY TARNÓW OPOLSKI* 

2.1 Ogólne informacje o gminie 

Gmina Tarnów Opolski leży na pograniczu Wyżyny Śląsko – Krakowskiej i 
Niziny Śląskiej, w powiecie opolskim. 

Gmina Tarnów Opolski graniczy z gminami: Chrząstowice, Gogolin, 
Izbicko, Krapkowice, Prószków oraz z miastem Opole. 

Przez obszar gminy przepływają rzeki: Odra, Czarnka, Struga, Sucha i 
Jemielnica. Stan wód klasyfikuje je do I i II – ej klasy czystości. 

W skład gminy wchodzi 8 sołectw: 

1. Kąty Opolskie       - 942 mieszkańców, 

2. Kosorowice          - 987 mieszkańców, 

3. Miedziana            - 631 mieszkańców, 

4. Nakło                   - 1.431 mieszkańców, 

5. Przywory              - 1.143 mieszkańców, 

6. Raszowa               - 817 mieszkańców, 

7. Tarnów Opolski   - 3.569 mieszkańców, 

8. Walidrogi             - 171 mieszkańców. 

Ogółem na powierzchni 82 km2  (z czego prawie 400 ha zajmują lasy) 
mieszka ok. 9 691 osób. 

Wiodące funkcje w gminie Tarnów Opolski przejęło rolnictwo i przemysł 
wapienniczy oparty na odkrywkowej eksploatacji kamienia 
wapiennego. Znaczną część terenu gminy stanowią lasy (ponad 43% 
powierzchni). Rozwój gospodarki rolnej na terenach gminy był 
warunkowany korzystnymi warunkami przyrodniczymi (gleby o wysokiej 
bonitacji w dolinie Odry i Suchej, dobre warunki klimatyczne). Użytki 
rolne stanowią 45,4% terenu gminy.   

                                            

* sporządzona w oparciu o „Strategię rozwoju gminy Tarnów Opolski” oraz oficjalną 
witrynę internetową gminy 
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O wysokim standardzie życia mieszkańców gminy Tarnów Opolski może 
świadczyć niski współczynnik ilości osób przypadających na jedno 
mieszkanie (lub domek jednorodzinny) – maksymalny wynosi 3,884. 

Na terenie gminy występuje zabudowa mieszkaniowa typu jedno – i 
wielorodzinnego oraz zabudowa zarodowa, z przewagą zabudowy 
zagrodowej. Przeważa zabudowa zagrodowa zwarta. Gminę tworzy 
2529 gospodarstw domowych. 

Koncentracja zabudowy występuje wzdłuż istniejących dróg. Głównym 
zarządcą budynków jest Urząd Gminy oraz Spółdzielnie Mieszkaniowe w 
Strzelcach Opolskich i w Tarnowie Opolskim. 

Teren gminy Tarnów Opolski jest w 99% zwodociągowany. W ostatnich 
latach wybudowano oczyszczalnię ścieków w Kosorowicach. Obecnie 
trwają prace nad budową sieci kanalizacyjnej w oparciu o fundusze 
europejskie. Na dzień dzisiejszy gmina skanalizowana jest w 20%. 

 

 

                                            

4 Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego rok 2000 



ROZDZIAŁ 1 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe gminy Tarnów Opolski str. 21  

 

 
wrzesień 2007 

 

 

2.2 Infrastruktura techniczna na terenie gminy Tarnów Opolski 

 

Wszystkie miejscowości na terenie Gminy zaopatrzone są w system 
wodociągów. W chwili obecnej funkcjonują dwa ujęcia:  

- stacja ujęcia wody w Tarnowie Opolskim składająca się z trzech studni, 

- ujęcie wody ze studni nr 35 w miejscowości Raszowa.  

Oba ujęcia są własnością gminy Tarnów Opolski, a ich użytkownikiem 
jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie 
Opolskim. Potencjał wód podziemnych znacznie przekracza 
zapotrzebowanie mieszkańców gminy. 

Przez teren gminy przebiega przesyłowa sieć gazowa 
wysokociśnieniowa DN100, 250, 300, 350 i 400 PN 6.3 i 4.0 MPa. Stacje 
redukcyjne i pomiarowe zlokalizowane SA w miejscowościach Tarnów 
Opolski i Przywory. Gaz dostarczany jest do odbiorców siecią średniego 
i niskiego ciśnienia. Ilość przyłączy gazowych na terenie gminy – 75 szt.  

Przez teren gminy przebiegają tranzytowe linie elektroenergetyczne 
wn. 220 kV i 110 KV oraz sieć niskich napięć. W Tarnowie Opolskim 
zlokalizowana jest rozdzielnia sieciowa 15 kV.  
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2.3 Strategia rozwoju gminy 

 

Pozytywne uwarunkowania rozwoju gminy : 

 pełny stopień zwodociągowania gminy, 

 przygotowane uzbrojone terminy dla inwestorów, 

 oczyszczalnia ścieków, 

 gminne wysypisko śmieci, 

 dobry poziom telefonizacji, 

 zaplecze energetyczne 

 trwająca rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej. 

 

Pozwala to na określenie priorytetów rozwojowych, które stanowią:  

 kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej,  

 unowocześnienie gospodarki odpadami, 

 dalsza gazyfikacja gminy, 

 budowa i modernizacja dróg, 

 poprawa komunikacji w gminie i powiecie, 

 stworzenie dobrego systemu informacji o gminie, 

 zapewnienie dostatecznego zaopatrzenia w energię elektryczną, 

 wprowadzanie ekologicznych nośników energii. 
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2.4 Zakłady przemysłowe na terenie gminy Tarnów Opolski 

 

Bogactwa naturalne (kamień wapienny i żwirek) kierunkują przemysł, 
który rozwija się na terenie gminy. Do największych firm z terenu gminy 
należy zaliczyć: 

- Lhoist Opolwap w Tarnowie Opolskim,  
- Polbau w Przyworach,  
- Labtar w Tarnowie Opolskim,  
- „Przedsiębiorstwo Mechanizacji Rolnictwa w 

Przyworach,  
- Rzeźnictwo” – Krasowski w Walidrogach,  
- Przedsiębiorstwo Handlowe – „Tomiczek” – Tarnów 

Opolski.  
Ogółem w Gminie zarejestrowane są 490 prywatne podmioty 
gospodarcze. 

Struktura zatrudnienia w Gminie przedstawia się następująco: 
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Rynek pracy jest zróżnicowany. Największą rolę w nim odgrywa 
przemysł i usługi w którym zatrudnienie znajduje ok. 56% ogółu 
pracujących mieszkańców. W rolnictwie zatrudniony jest niecały 1% 
mieszkańców gminy w wieku produkcyjnym. 

 

2.5 Rozwój demograficzny gminy 

 

Poniższa prognoza rozwoju demograficznego Gminy została 
sporządzona w oparciu o dane opublikowane przez GUS w 
„Założeniach polityki energetycznej Polski do roku 2025”. Podobnie jak 
w całym kraju, w gminie nastąpi spadek współczynników przyrostu 
naturalnego. Sytuacja ta w szczególny sposób dotknie tereny wiejskie 
kraju, co będzie miało duży wpływ na sytuację w gminie Tarnów 
Opolski.  

„Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego 
gminy Tarnów Opolski” z roku 1995 przewiduje utrzymanie i niewielką 
intensyfikację osadnictwa w poszczególnych sołectwach gminy, a 
ponad to uzupełnienie, adaptację, wymianę i rozbudowę budynków 
mieszkalnych w ramach istniejących rezerw terenowych i istniejącej 
zabudowy celem poprawy standardów mieszkaniowych; realizację 
zabudowy jednorodzinnej wśród zabudowy zagrodowej oraz wokół 
istniejących terenów zabudowanych; realizację nowej zabudowy 
mieszkaniowej głównie w rejonie głównych ulic przechodzących przez 
wsie. Biorąc pod uwagę „Studium....” oraz „Politykę energetyczną” 
zakłada się niewielki spadek liczby ludności w poszczególnych 
sołectwach do roku 2025. 
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Tabela 1. Prognoza rozwoju demograficznego gminy Tarnów Opolski 

ilość mieszkańców 
sołectwo 

2006 2010 2025 
Kąty Opolskie        942 980 1020 

Kosorowice 987 1050 1117 

Miedziana 631 690 755 

Nakło 1431 1600 1789 

Przywory 1143 1260 1389 

Raszowa 817 900 991 

Tarnów Opolski    3569 3970 4416 

Walidrogi  171 170 169 

suma 9691 10620 11645 

 

Wobec powyższego szacuje się, że w roku 2025 gmina Tarnów Opolski 
będzie liczyła 11 645 mieszkańców. Sytuację tę mogłaby zmienić 
stymulacja napływu migracyjnego związana z rozwojem przemysłu na 
terenie badanej gminy lub gmin sąsiednich oraz intensyfikacji migracji 
mieszkańców miasta Opola na teren gminy. 

Przedstawiona poniżej tabela obrazuje przyrost budownictwa 
jednorodzinnego (mieszkań) na terenie gminy. Została ona 
sporządzona, na podstawie szacunków dotyczących rozwoju 
demograficznego, z uwzględnieniem wskaźników charakterystycznych 
dla poszczególnych sołectw (np. ilość mieszkańców przypadających 
na domek/mieszkanie).  

„Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego 
gminy Tarnów Opolski” przewiduje utrzymanie istniejących proporcji 
zabudowy jednorodzinnej do wielorodzinnej. Na tej podstawie oraz na 
podstawie „Strategii rozwoju gminy Tarnów Opolski” nie przewiduje się 
znacznego rozwoju 
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 budownictwa wielorodzinnego na terenie gminy z wyłączeniem 
centrów wsi, gdzie ma powstać zabudowa wielorodzinna wraz z 
usługami. 

 

Tabela 2. Przyrost mieszkań w gminie Tarnów Opolski do roku 2025. 

ilość mieszkań 
sołectwo 

2006 20105 20256 

Kąty Opolskie        243 280 309 

Kosorowice 254 300 338 

Miedziana 163 197 229 

Nakło 369 457 542 

Przywory 295 360 421 

Raszowa 211 257 300 

Tarnów Opolski    920 1134 1338 

Walidrogi  44 49 51 

suma 2498 3034 3529 

 

 

                                            

5 przyjęto założenie obniżenia współczynnika ilości mieszkańców przypadających na 
1 mieszkanie do 3,5 

6 przyjęto założenie obniżenia współczynnika ilości mieszkańców przypadających na 
1 mieszkanie do 3,3 
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3. RACJONALNE GOSPODAROWANIE ENERGIĄ NA TERENIE 
GMINY TARNÓW OPOLSKI 

 

Głównym czynnikiem stymulującym racjonalną gospodarkę ciepłem, 
energią elektryczną i gazem zarówno w obiektach mieszkalnych, jaki w 
obiektach użyteczności publicznej, usługowych i w przemyśle są koszty 
zakupu energii. 

Skłaniają one odbiorców energii do oszczędzania poprzez 
podejmowanie m. in. działań termorenowacyjnych polegających na 
wymianie okien, ocieplaniu ścian zewnętrznych, regulacji instalacji 
wewnętrznych ogrzewania, a także stosowania urządzeń 
energooszczędnych i przesuwania zwiększonego poboru energii 
elektrycznej na okres doliny nocnej. 

Obecnie w prawodawstwie polskim brak jest jakichkolwiek uregulowań 
w zakresie emisji z małych kotłowni, a przede wszystkim ze źródeł 
indywidualnych w domkach jednorodzinnych. Jest to powodem 
nagminnego stosowania najtańszych, lecz zarazem najbardziej 
niebezpiecznych dla środowiska naturalnego źródeł na paliwa stałe, w 
których nierzadko spalane są różnego rodzaju odpady. 

Przewiduje się, na podstawie doświadczeń z krajów wspólnoty 
europejskiej, że w miarę wzrostu zamożności ludności trend ten będzie 
zmieniał się na rzecz korzystania ze źródeł proekologicznych, które 
dodatkowo zapewniają znacznie wyższy komfort użytkowania ciepła: 
na paliwo gazowe lub ciekłe, energię sieciową, elektryczną lub 
odnawialną. 

Aby przyspieszyć ten proces należy stworzyć programy stwarzające 
dodatkowe zachęty ekonomiczne i organizacyjne: 

- program finansowej pomocy dla właścicieli źródeł 
indywidualnych przy zastępowaniu przestarzałych źródeł  
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ciepła opalanych paliwem stałym wysokosprawnymi  
kotłowniami gazowymi, olejowymi lub opalanymi biomasą, 

- doradztwo i pomoc organizacyjna w skorzystaniu z możliwości 
uzyskania kredytu termomodernizacyjnego i 25% premii 
termomodernizacyjnej. 

 

W budynkach komunalnych oraz obiektach użyteczności publicznej 
należących do gminy działania ograniczające niska emisję oraz prace 
termomodernizacyjne powinny być podejmowane przez gminę w 
ramach własnych środków (przy uwzględnieniu preferencyjnych 
kredytów oraz premii termomodernizacyjnej, dotacji i preferencyjnych 
pożyczek na ten cel). 

Do gminnych działań racjonalizujących gospodarowanie energią 
elektryczną można zaliczyć wymianę oświetlenia ulic i placów na 
energooszczędne oraz dbałość o jego właściwy stan techniczny i 
czystość. 

Racjonalna gospodarka energią w zakładach przemysłowych 
powinna być wymuszana wpływem kosztów użytkowania energii na 
koszty produkowanych wyrobów. W przypadku rozbudowy zakładu  lub 
budowy nowych przedsiębiorstw produkcyjnych dodatkowym 
instrumentem sterującym proces racjonalnego gospodarowania 
energią powinno być wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu. 

Ważnym elementem racjonalnej gospodarki energią w zakładach 
przemysłowych na terenie gminy jest zbadanie procesów pod kątem 
powstawania energii odpadowej, jej identyfikacja i ewentualne 
wykorzystanie. 
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4. WSPÓŁPRACA Z SĄSIEDNIMI GMINAMI 

 

4.1 Zaopatrzenie w ciepło 

Zasilanie w ciepło odbywa się z kotłowni indywidualnych. Nie ma 
powiązań w tym zakresie z sąsiednimi gminami. Wspólnym celem gmin 
powinno być staranie o zmniejszenie niskiej emisji, zmniejszenie 
energochłonności istniejących budynków oraz zwiększenie 
świadomości odnośnie wykorzystania energii odnawialnych.   

 

4.2 System gazowniczy 

Gmina Tarnów Opolski na terenie której trwa rozbudowa systemu 
gazowniczego powinna na podstawie współpracy z gminami 
sąsiednimi oraz Zakładem Gazowniczym Opole planować jego rozwój 
w zakresie obszarów planowanych pod zasilanie gazem oraz lokalizacji 
stacji redukcyjno – pomiarowych 

 

4.3 System elektroenergetyczny 

Zakres współpracy z gminami sąsiadującymi w ramach rozbudowy i 
modernizacji systemu elektroenergetycznego realizowany jest w 
ramach działalności ENERGIAPRO Koncern Energetyczny S.A. 
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