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1. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO – STAN ISTNIEJĄCY 

 

1.1 Pokrycie zapotrzebowania na ciepło na terenie gminy Tarnów Opolski 

Na terenie gminy Tarnów Opolski występują potrzeby cieplne: 

- centralne ogrzewanie 

- ciepła woda użytkowa  

- potrzeby technologiczne (w tym wentylacja i klimatyzacja). 

Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych na terenie gminy 
wynosi ok. 277 tys. m2. W dalszych rozważaniach przyjęto, że 
powierzchnia ogrzewana wynosi 80% substancji mieszkaniowej. 

Istniejące potrzeby cieplne c.o. i potrzeby technologiczne pokrywane 
są z kotłowni indywidualnych (kotłownie węglowe, gazowe, olejowe) 
oraz z kotłowni przemysłowych.  

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w znacznej części gminy 
odbywa się przy wykorzystaniu podgrzewaczy elektrycznych 
(przepływowych lub objętościowych). Duży udział w przygotowaniu 
ciepłej wody użytkowej mają również paleniska piecowe i kotły 
olejowe, a także węglowe kotłownie indywidualne. 

Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepło gminy Tarnów Opolski wynosi 
ok. 34,6 MW, w tym: 

o na potrzeby centralnego ogrzewania 28,2 MW,  

o na potrzeby ciepłej wody użytkowej 6,4 MW. 

 

1.2 Zestawienie kosztów jednostkowych ogrzewania przy wykorzystaniu 
różnych nośników energii 

W tej części opracowania zostanie zaprezentowana symulacja kosztów 
ponoszonych na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej dla przykładowego odbiorcy z domku jednorodzinnego. Typ 
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ten jest dominujący, i zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski” relacja taka 
będzie nadal zachowana. Istnieje trudność przy wyznaczaniu 
podobnych wskaźników dla innych obiektów (usługi, przemysł, obiekty 
użyteczności publicznej) ze względu na indywidualizację potrzeb oraz 
duże różnice w zapotrzebowaniu obiektów na c.o. i c.w.u. wynikające z 
technologii wykonania obiektu oraz kubatury użytkowej. 

Założenia przyjęte w prezentacji cen za ciepło: 

- typowy domek jednorodzinny, 

- zapotrzebowanie na c.o. – 12 kW, 

- zapotrzebowanie na c.w.u. – 5 kW, 

- zużycie ciepła/rok przy założeniu wykorzystania mocy 6 500 GJ/MW: 

o c.o. – 78 GJ, 

o c.w.u. – (przy założeniu 80 l/osobę*24h) - 21 GJ, 

- obliczenia wykonano dla następujących taryf: 

o taryfa elektryczna – 2 członowa dla grupy G-12 (różnica 
pomiędzy opłatą dzienną i nocną), 

o taryfa elektryczna 1-członowa dla grupy G-11, 

o taryfa za gaz – grupa W3 – zgodnie z planami gazyfikacji 
gminy. 

1.2.1 Zasilanie z istniejących systemów energetycznych 

 

Tabela 1. Zestawienie kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 
odniesieniu do poszczególnych nośników systemowych 

 

energia elektryczna gaz z sieci 

C11 C12a C12b G11 G12  G12g W3 

zł/rok 

4596 3035 3108 4186 4211 3347 3264 
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Wykres 1. Zestawienie kosztów ponoszonych na c.o. i c.w.u. w zależności od nośnika 
energii na terenie gminy Tarnów Opolski – nośniki systemowe* 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

C11 C12a C12b G11 G12 G12g W3

nazwa taryfy

roczne
 koszty

 c.o. i c
.w.u. [z

ł]

 

Powyższe zestawienia prezentują wzajemne relacje kosztów 
ponoszonych na pokrycie potrzeb c.o. i c.w.u.  dla przykładowego 
domku mieszkalnego przy wykorzystaniu mediów systemowych. 
Ważnym czynnikiem determinującym wybór medium grzewczego dla 
odbiorcy indywidualnego, oprócz ponoszonych kosztów rocznych, jest 
lokalizacja obiektu, gdyż przy podłączaniu do poszczególnych 
systemów obowiązują opłaty przyłączeniowe zależne od długości 
przyłącza. Niższe są nakłady inwestycyjne przy budowie ogrzewania 
elektrycznego. Znacznie droższa jest natomiast eksploatacja. Zgodnie z 
założeniami gazyfikacji terenu gminy Tarnów Opolski przedstawiono dla 
porównania koszty gazu dla pokrycia potrzeb cieplnych w domku 
jednorodzinnym.  

                                            

* analizie poddano wielkości opłat netto 

gaz 

energia elektryczna 
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1.2.2 Pozasystemowe nośniki energii 

 

Dla porównania z powyższym prezentuje się zestawienie kosztów 
ogrzewania przy wykorzystaniu węgla, lekkiego oleju opałowego i gazu 
ciekłego. Obecnie są to główne paliwa wykorzystywane na terenie 
gminy Tarnów Opolski do pokrycia zapotrzebowania na ciepło. Analizę 
przeprowadzono dla obiektu zgodnego z założeniami w punkcie 1.2. 

 

Tabela 2. Zestawienie kosztów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 

węgiel koks gaz płynny olej lekki 

2 762 zł/rok 3 714 zł/rok 7 007 zł/rok 6 763 zł/rok 
 

Wykres 2. Zestawienie kosztów ponoszonych na c.o. i c.w.u. w zależności od nośnika 
energii – nośniki pozasystemowe 
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Najtańszym, ale przy tym najbardziej uciążliwym dla środowiska 
naturalnego jest węgiel. Obliczenia kosztów zostały wykonane w 
oparciu o założenie bardzo niskiej sprawności dla źródła ciepła na 
paliwo stałe – ok. 60%. Fakt ten jest zbieżny z sytuacją istniejącą w 
gminie Tarnów Opolski, gdyż większość kotłowni indywidualnych w 
domkach jednorodzinnych stanowią wyeksploatowane źródła opalane 
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paliwem stałym, charakteryzujące się bardzo niską sprawnością. 
Sytuacja taka niesie za sobą bardzo dużą emisję substancji szkodliwych 
oraz nadmierne zużycie paliw pierwotnych.  

Stosowanie gazu płynnego, na tle wcześniej przedstawionych 
systemowych nośników energii nie jest ekonomicznie uzasadnione przy 
obecnych relacjach cen paliw. Powyższe dane wskazują na podobną 
relację cenową oleju opałowego i energii elektrycznej (taryfa G12). 
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2. ZAOPATRZENIE GMINY TARNÓW OPOLSKI W CIEPŁO – STAN 
AKTUALNY – PODSUMOWANIE 

 

2.1 Pokrycie istniejącego zapotrzebowanie na ciepło  

Na terenie gminy Tarnów Opolski 100% zapotrzebowania na ciepło 
pokrywana jest poprzez kotłownie indywidualne. Pojęcie to zawiera 
zarówno kotłownie indywidualne w domkach jednorodzinnych, 
ogrzewania etażowe, jak i kotłownie działające na potrzeby przemysłu 
i usług.  

Na terenie gminy nie występują kotłownie lokalne w rozumieniu źródeł 
pokrywających zapotrzebowanie na ciepło dla więcej niż jednego 
odbiorcy. 

Przeważającą grupę odbiorców stanowią odbiorcy indywidualni 
(budownictwo jednorodzinne).  

Wykres 4. Struktura odbiorców zaopatrywanych w ciepło z kotłowni indywidualnych 
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Tabela 3. Bilans zapotrzebowania na ciepło w gminie Tarnów Opolski 
 
 

powierzchnia 
użytkowa obiektów 

ogrzewanych 
zapotrzebowanie na ciepło 

pokrywane ze źródeł lokalnych 
szacowane zużycie ciepła w ciągu 

roku 
grupy odbiorców tys. m2 MW TJ 

  

kotłownie 
indywidualne i 
przemysłowe suma c.o. c.w.u. suma c.o. c.w.u. 

odbiorcy indywidualni 
(domki jednorodzinne, 
ogrzewanie etażowe) 179,16 22,40 17,92 4,48 127,65 116,45 11,20 
budownictwo 
wielorodzinne 
 36,9 4,61 3,69 0,92 26,29 23,99 2,31 
obiekty użyteczności 
publicznej 
 35 3,50 2,80 0,70 19,95 18,20 1,75 
przemysł, usługi 
 
 - 4,10 3,80 0,30 25,45 24,70 0,75 
Razem 
 
 251,06 34,61 28,21 6,40 199,34 183,34 16,00 
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W powyższym zestawieniu pominięto zapotrzebowanie na ciepło na 
cele technologiczne w obiektach przemysłowych. 

Z pozyskanych danych wynika, że większość budynków 
jednorodzinnych z terenu gminy Tarnów Opolski zaopatrywana jest w 
ciepło z indywidualnych kotłowni węglowych. Paliwa stałe: koks i 
węgiel przeważają w strukturze paliwowej pokrycia zapotrzebowania z 
kotłowni indywidualnych. Z roku na rok rośnie ilość odbiorców 
pokrywających zapotrzebowanie na ciepło przy wykorzystaniu gazu i 
energii elektrycznej. 

Wykres 5. Struktura paliwowa pokrycia zapotrzebowania z kotłowni indywidualnych 
na terenie gminy Tarnów Opolski 
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3. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO – PRZEWIDYWANE ZMIANY 

Określenie zmian zapotrzebowania na ciepło jest procesem trudnym, 
gdyż jest ono wielkością wielowymiarową, zależną od wielu czynników 
składowych. Zmiany zapotrzebowania na ciepło wynikają m.in. z 
dynamiki rozwojowej gminy, różnic strukturalnych odbiorców ciepła, 
relacji cen nośników energii, a także sytuacji gospodarczej kraju. 
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3.1 Określenie maksymalnego zapotrzebowania na ciepło dla gminy 
Tarnów Opolski 

 

Przy założeniu pełnego wykorzystania potencjału gminy wynikającego 
z terenów pod zabudowę mieszkalną i przemysłową można określić 
maksymalne zapotrzebowanie na ciepło gminy Tarnów Opolski w 
przyszłości. 

Tabela 4. Maksymalne zapotrzebowanie na ciepło gminy Tarnów Opolski1 

 
Wzrost zapotrzebowania na ciepło przy pełnym 

wykorzystaniu terenów rozwojowych 

 [MW] 

Budownictwo 
mieszkaniowe 0,4 

Usługi 0,2 

Przemysł 3,1 

OGÓŁEM 3,7 

 

Perspektywa czasowa do roku 2025, która została przyjęta przy 
tworzeniu niniejszego opracowania, oraz Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski 
nie wskazują na możliwość pełnej realizacji rozwoju gminy w tym 
okresie.  

W związku z powyższym, na potrzeby opracowania zostanie 
przeprowadzona celowa analiza. 

                                            

1 Opracowano w oparciu o „Studium rozwoju systemów energetycznych 
województwa opolskiego do 2015 roku” 
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3.2 Procesy termomodernizacyjne 

 

Procesem zmniejszającym zapotrzebowanie na ciepło wśród 
istniejących obiektów będą narastające działania 
termomodernizacyjne. Większość obiektów mieszkalnych 
wybudowanych jest w technologii tradycyjnej. Duża część 
budownictwa jednorodzinnego to obiekty wiekiem przewyższające 40 
lat, wykonane w oparciu o stare normy cieplne, w złym stanie 
technicznym. 

Obiekty te cechuje duży współczynnik zapotrzebowania 
jednostkowego 24-25 W/m3, który jest źródłem dużego zużycia energii 
cieplnej – ok. 47-49 kWh/m3/rok. 

Część budynków jednorodzinnych (64%) jest wyposażona w instalacje 
centralnego ogrzewania. Niestety większość instalacji wykonana jest w 
starej technologii, z rur stalowych i cechuje ją duża pojemność wodna, 
duża bezwładność cieplna, mały stopień wyposażenia w zawory 
termostatyczne przygrzejnikowe, w zawory regulacyjne oraz w i inną 
aparaturę służącą kontrolowanej konsumpcji ciepła. 

Dotychczas, na terenie gminy, termomodernizacji zostało poddanych 
łącznie ok. 19,9 tys. m2 mieszkań, co stanowi zaledwie 7,2 % całej 
substancji mieszkaniowej. 

Ze względu braku danych* trudno jest dokładnie oszacować jaka część 
obiektów mieszkalnych zostanie do roku 2025 poddana kompleksowej 
termomodernizacji. Wyraźnie widoczny potencjał do oszczędzania 
ciepła poprzez zabiegi termorenowacyjne jest jednak zauważany przez 
konsumentów ciepła, o czym może świadczyć intensyfikacja działań 
termorenowacyjnych w ostatnich 5 latach. 

Szacuje się, na podstawie analizy działań termorenowacyjnych w 
wybranych obszarach województwa opolskiego, że do roku 2025 

                                            

* brak danych od właścicieli nieruchomości 
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zostanie poddanych kompleksowej modernizacji dodatkowo 20% 
obiektów mieszkalnych. Odpowiada to powierzchni użytkowej 
ok. 69 tys. m2. Fakt ten pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na 
ciepło o ok. 2,1 MW – przy założeniu średniej skuteczności 
termomodernizacji polegającej na zmniejszeniu zapotrzebowania na 
ciepło o 25%. 

 

3.3 Wzrost zapotrzebowania na ciepło wynikający z rozwoju 
demograficznego gminy Tarnów Opolski 

 

Rozwój demograficzny opisany szczegółowo w rozdziale 1 będzie 
głównym elementem wzrostu zapotrzebowania na ciepło. Na 
podstawie przyjętych założeń rozwoju budownictwa mieszkaniowego 
szacuje się, że do roku 2025 na terenie gminy Tarnów Opolski powstaną 
nowe obiekty o powierzchni sumarycznej ok. 9000 m2. Spowoduje to 
wzrost zapotrzebowania na ciepło o ok.  0,8 MW.  

Szacuje się również zwiększenie zapotrzebowania na potrzeby obiektów 
użyteczności publicznej – o ok. 5% tj. 0,1 MW, oraz na potrzeby obiektów 
usługowych i przemysłowych – o 10% - 1,2 MW. 

W związku z powyższym szacuje się, ze zapotrzebowanie na ciepło w 
gminie Tarnów Opolski, przy uwzględnieniu procesu termomodernizacji i 
rozwoju gminy utrzyma się na obecnym poziomie -  ok. 34,6 MW. 

 

3.4 Zmiany w strukturze paliwowej pokrycia zapotrzebowania na ciepło w 
gminie Tarnów Opolski do roku 2025 

 

Istniejąca na terenie gminy Tarnów Opolski duża ilość kotłowni 
indywidualnych na paliwo stałe powinna zostać poddana 
modernizacji. Dzięki zwiększeniu efektywności wytwarzania nastąpi 
zmniejszenie zużycia paliw, zmniejszenie emisji substancji szkodliwych, 
oraz obniżenie kosztów eksploatacji kotłowni. 
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W pozostałej części gminy alternatywnie przewiduje się zasilanie gazem 
sieciowym. Sugeruje się czynienie starań w kierunku budowy kotłowni 
lokalnych w poszczególnych miejscowościach, które pokrywałyby 
zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową, 
przy znacznie zmniejszonej emisji substancji szkodliwych niż w przypadku 
kotłowni gazowych indywidualnych. Szacuje się, że przy wykorzystaniu 
gazu sieciowego zostaną w gminie Tarnów Opolski pokryte potrzeby o 
wielkości ok. 9 MW, a w tym: 

- ok. 7,6 MW – budownictwo mieszkaniowe 

- ok. 1,4 MW – przemysł, usługi, obiekty użyteczności publicznej. 

Pozostała część zapotrzebowania – ok. 25,6 MW będzie pokrywana 
przez kotłownie indywidualne na paliwa stałe, lekki olej opałowy, 
ogrzewanie elektryczne, etc. 

Należy dążyć do zwiększenia popularyzacji alternatywnych źródeł 
ciepła : 

- energia słoneczna, 

- pompy ciepła, 

- biomasa (wierzba energetyczna, słoma, biogaz, odpady 
drzewne). 

Obecnie ich udział w zaopatrzeniu na ciepło na terenie gminy jest 
śladowy. 

Przewidywana struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych w gminie 
Tarnów Opolski przedstawia się następująco: 
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Wykres 6. Struktura paliwowa pokrycia zapotrzebowania na ciepło w gminie Tarnów 
Opolski wg prognoz na rok 2025 przy intensyfikacji rozwoju systemu 
gazowniczego na terenie gminy2 
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Wykres 7. Struktura paliwowa pokrycia zapotrzebowania na ciepło w gminie Tarnów 

Opolski wg prognoz na rok 2025 przy założeniu niekorzystnej sytuacji dla 
gazyfikacji (niekorzystna relacja cen, etc)  
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2 kategoria inne zawiera np. paliwa odnawialne, biomasę, etc. 


