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1. ENERGIA ODNAWIALNA  - OPIS OGÓLNY 

 

1.1 Wprowadzenie 

Tematem niniejszego rozdziału jest bilans wykorzystania energii 
odnawialnych na terenie gminy Tarnów Opolski oraz ocena 
potencjału ich wykorzystania w perspektywie do roku 2020. 

 

1.2 Podstawy prawne 

1. Ustawa „Prawo energetyczne” z dn. 10 kwietnia 1997 roku wraz z 
późniejszymi zmianami stanowi o obowiązku zakupu energii 
elektrycznej wytwarzanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii przez przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem energią 
elektryczną (art. 9a pkt. 1). Dodatkowo obowiązek zakupu 
obejmuje również energię elektryczną wyprodukowaną w 
skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (art. 9a pkt. 2). Art. 45 pkt. 3 
stanowi o możliwości uwzględnieniu kosztów współfinansowania 
przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć związanych z 
wykorzystaniem energii odnawialnych w taryfach dla gazu, energii 
elektrycznej i ciepła. 

2. Rozporządzenie wykonawcze1 precyzuje rodzaje źródeł 
odnawialnych źródeł energii (§4 pkt. 1): 

- elektrownie wodne, 

- elektrownie wiatrowe, 

- źródła wytwarzające energię z biomasy, 

- źródła wytwarzające energię z biogazu, 

- słoneczne ogniwa fotowoltaiczne, 

                                            

1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 9 grudnia 2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w 
skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła; Dz. U. Nr 267, poz. 2657 z dn. 17 grudnia 2004 r. 
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- słoneczne kolektory do produkcji ciepła, 

- źródła geotermiczne. 

 

3. Polityka energetyczna państwa podkreśla znaczenie wykorzystania 
energii odnawialnej, która powinna zacząć odgrywać kluczową 
rolę w bilansach lokalnych. Zgodnie z założeniami polityki 
energetycznej Polski do 2025r. udział energii odnawialnych oraz 
energii elektrycznej produkowanych w rozproszonych układach 
skojarzonych w bezpieczeństwie energetycznym państwa w roku 
2020 będzie nieznaczny (energia odnawialna - 6,5%). Osiągnięcie 
tej wielkości jest jednakże godne podjęcia wszelkich działań ze 
względu na konieczność zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do 
otoczenia oraz dążenie do maksymalnego wykorzystania energii 
chemicznej paliw pierwotnych (układy skojarzone).  „Wykorzystanie 
niekonwencjonalnych źródeł powinno przede wszystkim 
wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne w skali lokalnej i 
przyczyniać się do poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o 
słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej”2. Ważnym 
aspektem jest czynnik ekonomiczny wykorzystania energii 
niekonwencjonalnej na szczeblu lokalnym – brak konieczności 
ponoszenia kosztów przesyłu.  Zdaniem Rządu szczególnym 
elementem w promowaniu źródeł niekonwencjonalnych powinny 
być władze lokalne, których aktywna postawa w tym zakresie 
powinna stworzyć warunki dla rozwoju energetyki 
niekonwencjonalnej. Szczególną uwagę „Polityka energetyczna 
Polski do roku 2020” poświęca założeniom do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i gaz, które powinny uwzględniać 
wykorzystanie energetyki niekonwencjonalnej w aspekcie jej 
walorów ekologicznych i gospodarczych dla terenów danej gminy. 

                                            

2 Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku 
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2. ROLA GMINY W ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 

 

Rola gmin, jako gospodarzy terenu w rozwoju energetyki odnawialnej 
jest związana głównie z opracowywaniem miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, a w wyniku wprowadzonych zmian 
systemowych także z wyborem optymalnych rozwiązań 
organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych w zakresie 
zaopatrzenia w ciepło, przy uwzględnieniu lokalnych zasobów 
energetycznych. 

W obecnym stanie prawnym gminy spełniają więc wieloraką rolę: 

- są odpowiedzialne za rozwój gminy (opracowanie i realizacja 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), 

- są odpowiedzialne za zaopatrzenie w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy, 

- są właścicielami majątku ciepłowniczego (przejęcie majątku 
od państwowych przedsiębiorstw ciepłowniczych i 
nadzorowanie jednostek eksploatujących ten majątek, a więc 
zainteresowanie maksymalizacją wykorzystania tego majątku), 

- są przedstawicielami odbiorców (reprezentowanie 
społeczności lokalnej, a więc dążenie do obniżki kosztów 
zaopatrzenia w ciepło, ograniczenia zanieczyszczenia 
środowiska itd.) 

Zasadniczym problemem realizacji tej roli władz lokalnych w odniesieniu do 
energetyki odnawialnej jest finansowanie. Istnieją już obecnie szerokie 
możliwości sfinansowania przynajmniej części kosztów wdrażania energetyki 
odnawialnej za pomocą takich istniejących instytucji finansowych jak np.: 

- budżet gminy, 

- lokalne i regionalne fundusze ochrony środowiska, 
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- fundusz poręczeń kredytowych dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, 

- fundusz termorenowacji, 

- fundusze przeznaczone na restrukturyzację obszarów wiejskich, 

- fundusze pomocowe Unii Europejskiej, w tym fundusze celowe 
na energetykę odnawialną. 

Racjonalne wykorzystanie budżetu gminy powinno poprawić dostęp do 
innych środków publicznych, a również stymulować środki prywatne. 
Szczególnie zasadne jest finansowanie przedsięwzięć przynoszących 
lokalne makroekonomiczne efekty (widoczne na poziomie gminy, a nie 
przedsiębiorstw). Jest to związane z kształtowaniem lokalnego, 
konkurencyjnego rynku pracy. 
Władze lokalne mogą pełnić bardzo ważną rolę w zakresie podniesienia 
świadomości o energetyce odnawialnej w ogóle oraz promocji własnego 
terenu dla inwestorów. Mogą realizować tę funkcję poprzez dostarczanie 
informacji mieszkańcom i inwestorom o korzyściach i możliwościach 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez publikowanie 
stosownych materiałów i poradników. Przystępując do Unii Europejskiej bez 
uprzedniego przygotowania władz lokalnych do fachowej pomocy w tym 
zakresie, godzimy się dobrowolnie na oddanie należnych nam środków 
finansowych innym krajom Unii. 
 
2.1 Techniczne aspekty wykorzystania OZE na terenie Gminy 

 

Niezwykle istotnym czynnikiem w procesie inwestycyjnym związanym z 
wykorzystaniem OZE do celów energetycznych jest właściwe oszacowanie 
potencjału rozpatrywanego źródła. Szacunki nie mogą dotyczyć jedynie 
potencjału teoretycznego, ale muszą uwzględniać ograniczenia 
wynikające z konkretnego położenia geograficznego, ograniczenia 
ekologiczne, sprawność konwersji energii w urządzeniach, czy też 
możliwości magazynowania pozyskanej energii. Dopiero uzyskany w ten 
sposób tzw. potencjał techniczny energii odnawialnej może być 
rozpatrywany jako źródło zaspokojenia potrzeb energetycznych. W tym 
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etapie pojawia się także kilka rodzajów ryzyka. Dotyczy ono przede 
wszystkim: 

- niedokładnego oszacowania potencjału energetycznego 
OZE, 

- zastosowania wadliwej, nieefektywnej technologii konwersji 
danego rodzaju energii OZE, 

- procesu realizacji inwestycji, 

- eksploatacji inwestycji. 

 

Przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem OZE w większości uzależnione są 
od nie zapewniających ciągłości dostaw źródeł, dlatego niezwykle istotne 
jest rygorystyczne podejście do oszacowania zasobów możliwej do 
wykorzystania energii. Zasoby te powinny badać wyspecjalizowane 
instytucje przez odpowiednio długi okres uzależniony od rodzaju 
rozważanego źródła energii. 

W przypadku przedsięwzięć w dziedzinie energetycznego wykorzystania 
biomasy należy zawrzeć umowy na dostawę paliwa (drewna, słomy etc.), 
na mocy których wiarygodny dostawca, gwarantuje terminowość dostaw, 
odpowiednią jakość oraz cenę paliwa przez cały okres trwania umowy. 

 Technologie wykorzystania OZE są stosunkowo nowe, często prototypowe i 
w związku z tym obarczone bardzo dużym ryzykiem. Dlatego niezwykle 
ważne jest zapoznanie się z pełnym opisem technologii oraz specyfikacjami 
technicznymi. Istotne jest również uzyskanie od dostawców urządzeń 
stosownych ubezpieczeń, gwarancji zapewniających bezawaryjną pracę 
instalacji. 

Należy także zadbać o zniwelowanie ryzyka związanego z ukończeniem 
realizacji projektu. Ryzyko to można zminimalizować poprzez negocjowanie 
z wykonawcami kontraktów na budowę "pod klucz" za stałą cenę. W 
kontraktach takich inwestor ma możliwość przejęcia inwestycji na własność 
tuż przed rozruchem bądź nawet po określonym okresie eksploatacji. 
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Ryzyko zagrażające przewidywanemu przepływowi strumieni pieniężnych z 
przedsięwzięcia dotyczy także eksploatacji obiektu. W celu uniknięcia 
niezaplanowanych przestojów ważne jest zatrudnienie odpowiednio 
przeszkolonych pracowników lub zlecenie eksploatacji obiektu 
specjalistycznemu przedsiębiorstwu. Należy jednak zadbać, aby koszty 
eksploatacji i utrzymania ruchu zamrozić na mocy kontraktu.  

 

2.2 Ekonomiczne aspekty wykorzystania OZE na terenie Gminy* 

 

Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia pozwala inwestorowi, czy też 
instytucji przyznającej środki pomocowe na ocenę efektywności 
ekonomicznej projektu przy pomocy standardowych technik. W pierwszym 
rzędzie w ocenie rentowności wszelkich przedsięwzięć w sektorze OZE 
należy dokonać dokładnej prognozy skali kosztów i przychodów z 
przedsięwzięcia oraz ich rozłożenie w czasie. Prognozy te pozwalają 
dokonać analizy przepływów pieniężnych w poszczególnych latach życia 
projektu. Charakterystyczne dla sektora OZE są wysokie początkowe koszty 
kapitałowe i niskie koszty eksploatacyjne. Na przybliżoną strukturę kosztów 
dla inwestycji OZE składają się: koszty kapitałowe (wyposażenia, urządzeń, 
budynków, zaplecza, terenu etc.), koszty stałe (usługi prawne, studia, 
prefesibility study, fesibility study, przygotowanie biznesplanu, czynsz 
dzierżawny, stawki ubezpieczenia, administracja ogólna, nadzór, paliwo, 
utrzymanie ruchu, składowanie, transport), koszty zmienne  (paliwo, 
robocizna, pracownicy bezpośrednio produkcyjni etc.). 

Inwestycji w sektorze OZE dokonuje się zwykle przy założeniu, że 
wytworzona energia zostanie sprzedana (realny przychód) lub, że dzięki niej 
nastąpi zmniejszenie wydatków na energię (wirtualny przychód).  

Ryzyko związane ze sprzedażą energii z OZE to: 

                                            

* „Techniczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł na terenie 
gminy”, Iwona Bilska, Roman Ulbrich, Krzysztof Trinczek, Politechnika Opolska, 
kwiecień 2002 
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- obniżenie ceny zakupu wyprodukowanej energii cieplnej i/lub 
elektrycznej, 

- zmniejszenie ilości zakupionej energii cieplnej i/lub elektrycznej. 

W celu zminimalizowania tego rodzaju ryzyka niezbędne jest zawieranie 
przez inwestora z Zakładem Energetycznym długoterminowej umowy na 
zakup określonej ilości energii za określoną cenę. Analizę powinno 
sporządzać się dla trzech wariantów: pesymistycznego, realistycznego i 
optymistycznego. Wśród standardowych technik oceny efektywności 
ekonomicznej projektu wyróżnia się: prosty okres zwrotu SPBT, 
zdyskontowany okres zwrotu PBT, zaktualizowaną wartość netto NPV oraz 
wewnętrzną stopę zwrotu IRR. 

 

Rysunek 1. Drzewo decyzyjne wyboru źródła energii w gminie 
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3. WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ I 
NIEKONWENCJONALNEJ NA TERENIE GMINY TARNÓW OPOLSKI 
– STAN AKTUALNY 

 

3.1 Energia wody  

  

Przez teren gminy Tarnów Opolski przepływają 3 rzeki: 

- Odra, 

- Czarnka, 

- Struga (Lutnia), 

- Sucha. 

Z pozyskanych danych wynika, że obecnie na terenie gminy nie 
pracuje żadna elektrownia wodna. 

W „Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry” 
przewiduje się wykorzystanie energii pasma odry przez budowę małej 
elektrowni wodnej w Kątach Opolskich. Pozostałe cieki, ze względu na 
wielkość przepływu i uwarunkowania terenowe nie są brane pod 
uwagę pod budowę elektrowni wodnych ze względu na niewielki 
potencjał energetyczny. 

W przywołanym powyżej „Studium...” zapisano koncepcję budowy 
zbiornika retencyjnego w miejscowości Raszowa (rzeka Sucha). 
Przewidywana powierzchnia zbiornika – 530 ha, pojemność – 8,3 mln 
m3. Inwestycja ta może mieć wpływ na gospodarkę ciekiem rzeki 
Sucha i w związku z powyższym można podczas planowania w/w 
inwestycji powiązać ją z koncepcją zabudowy MEW w miejscowości 
Raszowa. 
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3.2 Energia wiatru 

 

Gmina Tarnów Opolski zlokalizowana jest w południowym pasie Polski 
charakteryzującym się niskim potencjałem energetycznym w zakresie 
wykorzystania energii wiatru.   

Rys. 1 Mapa – warunki wiatrowe w Polsce3 

 

Kryterium granicznym wykorzystania energii wiatru poprzez budowę 
turbin wiatrowych jest średnioroczna prędkość wiatru na 
rozpatrywanym terenie. Nie powinna ona wynosić mniej niż 6 m/s. 
Decyzja co do lokalizacji turbiny powinna być poprzedzona pomiarami 
wiatru, temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza oraz analizą 
możliwości współpracy turbiny z istniejącą siecią energetyczną. Pomiary 
należy prowadzić w wybranej lokalizacji przez okres 12 m-cy  na trzech 
poziomach wysokości. Pomiary są jedną z głównych składowych 
czynników decyzyjnych co do zabudowy turbiny wiatrowej. Pozostałe 
aspekty, które należ rozważyć podano poniżej. 

 

                                            

3 Na podstawie http://www.uwm.edu.pl/kolektory/silownie/wiatr.html#zasoby  

Kolor Lokalizacja 

zielony wybitnie korzystna 

żółty korzystna 

pomarańczowy dość korzystna 

czerwony niekorzystna 

brązowy wybitnie niekorzystna 

 
czarny 

tereny wyłączone, 
wysokie partie gór 
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Zalety energetyki wiatrowej: 

- czysta energia (brak emisji zanieczyszczeń, w tym również 
gazów szklarniowych), 

- zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego 
poprzez uniezależnienie się od producentów energii 
elektrycznej. 

Wady energetyki wiatrowej: 

- ujemny wpływ na zmianę krajobrazu, 

- emisja hałasu, 

- przy źle określonym potencjale wiatrowym – bardzo wysokie 
koszty produkcji energii, 

- ujemny wpływ na populację ptaków i zwierząt, 

- efekt stroboskopowy niekorzystny dla ludzi mieszkających w 
pobliżu elektrowni wiatrowych. 

Obecnie na terenie gminy Tarnów Opolski nie pracuje żadna siłownia 
wiatrowa, która mogłaby mieć skutek na bilans energetyczny gminy. 

 

3.3 Energia słońca  

 

O możliwości wykorzystania promieniowania słonecznego w głównej 
mierze decyduje jego gęstość, rozkład w czasie i struktura. Na terenie 
Polski są to wielkości bardzo zróżnicowane, zależne od lokalnego 
klimatu, ekspozycji, ukształtowania terenu, czystości powietrza 
atmosferycznego, etc. 
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Rys. 2. Rejonizacja średniorocznych sum promieniowania słonecznego całkowitego 
padającego na jednostkę powierzchni poziomej w kWh/m2/rok.4  

 

 

Obecnie na terenie gminy Tarnów Opolski nie istnieje instalacja, która 
mogłaby mieć wpływ na ogólny bilans energetyczny. Wzrasta 
natomiast liczba użytkowników indywidualnych wykorzystujących z 
reguły energię słoneczną do przygotowania ciepłej wody użytkowej 
oraz centralnego ogrzewania. Rzadziej wykorzystuje się ją do produkcji 
energii elektrycznej (ogniwa fotowoltaiczne). 

Znaczącym czynnikiem ograniczającym wciąż ilość odbiorców energii 
słonecznej jest konieczność ponoszenia znacznych nakładów 
inwestycyjnych na instalacje solarne. Dodatkowo należy wziąć pod 
uwagę fakt, iż nie mogą one pracować jako jedyne źródła energii 
cieplnej. Z uwagi na charakter promieniowania cieplnego na naszej 
szerokości geograficznej powinny one współpracować z dodatkowym 
źródłem energii. Argumentem przemawiającym za wykorzystaniem 
energii słońca są natomiast bardzo niskie koszty eksploatacyjne 
układów solarnych oraz coraz bogatsza i bardziej dostępna dla 
użytkowników i indywidualnych inwestorów oferta producentów 
przedmiotowych urządzeń. 

                                            

4 http://www.cire.pl/zielonaenergia/sloneczna.html?smid=25 
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Coraz szybszy postęp technologiczny sprawia, że do odbiorców trafiają 
coraz bardziej wydajne i tańsze układy pozwalające na pozyskanie 
energii słonecznej, co czyni je konkurencyjnymi dla układów 
opalanych olejem lub gazem płynnym. 

 

3.4 Energia geotermalna  

 

Podobnie jak w przypadku każdej inwestycji, w celu podjęcia decyzji, 
co do lokalizacji ujęcia wód geotermalnych należy przeprowadzić 
dokładną analizę potencjału złóż na podstawie badań 
przeprowadzonych w ostatnich latach. Po wstępnym rozpoznaniu 
należy wykonać odwiert próbny, który będzie miał na celu ocenę 
wydajności cieplnej złoża.  

Rys. 3 Warunki wykorzystania energii geotermalnej w Polsce5 

 

 

Zasoby energii geotermalnej w Polsce (Okręg / Ilość energii mln t.p.u. ): 

― Grudziącko-warszawski – 9 835,  

                                            

5 http://www.oze24.pl/ewodgeotermalnych.html 
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― Szczecińsko-łódzki – 18 812,  
― Przedsudecko-północnoświętokrzyski – 995,  
― Pomorski – 162,  
― Przybałtycki - 241,  
― Lubelski – 193,  
― Podlaski – 113,  
― Przedkarpacki – 1 555,  
― Karpacki – 714.  

 

Gmina Tarnów Opolski zlokalizowana jest na poza strefą basenu wód 
geotermalnych.  

Obecnie, na terenie gminy Tarnów Opolski nie występuje ujęcie wód 
geotermalnych. 

 

3.5 Energia z biomasy i biogazu  

 

Zgodnie z definicją przedstawioną w Rozporządzeniu6, przez pojęcie 
biomasy rozumie się surowce pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, 
które ulegają biodegradacji. Są to produkty, odpady i pozostałości z 
produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich 
produkty, a także inne części odpadów. 

Biomasa występuje m.in. w postaci: 

- słomy oraz innych odpadów roślinnych, 

- drewna i odpadów drzewnych, 

- produktów ze specjalnych upraw energetycznych 
(np. wierzba energetyczna), 

- oleje roślinne i ich pochodne. 

                                            

6 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 9 grudnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w 
skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła 
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Biogaz natomiast jest to gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z 
instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni 
ścieków lub składowisk odpadów. 

Głównym kierunkiem wykorzystania biomasy stałej (drewno, odpady 
drzewne, słoma, wierzba energetyczna) jest produkcja ciepła.  

Biogaz oraz oleje roślinne (np. olej rzepakowy) mogą być wykorzystane 
jako paliwo do skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej. 

Najważniejszym warunkiem, który należy brać pod uwagę w procesach 
decyzyjnych przy budowie kotłowni na biomasę lub układów 
skojarzonych na biogaz lub olej rzepakowy jest konieczność bliskiej 
lokalizacji paliwa. Jego transport ma bardzo duże znaczenie na 
finalnym efekcie ekonomicznym inwestycji.  

Przeprowadzona badania ankietowe kotłowni lokalnych znajdujących 
się na terenie gminy Tarnów Opolski7 wykazały, że obecnie istnieją 
pojedyncze kotłownie indywidualne zasilane biomasą. Są to kotłownie 
o wielkości poniżej 50 kW, w związku z czym ich udział w ogólnym 
bilansie gminy jest śladowy.  

                                            

7 Ankietyzacji poddano obiekty przemysłowe i usługowe, obiekty użyteczności 
publicznej oraz budynki wielorodzinne 
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4. WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ I 
NIEKONWENCJONALNEJ NA TERENIE GMINY TARNÓW OPOLSKI 
– PRZEWIDYWANE ZMIANY 

4.1 Energia wody  

Na obszarze gminy Tarnów Opolski istnieją cieki wodne o znacznym 
potencjale energetycznym. Należy do nich Odra, na biegu której, na 
wysokości Kątów Opolskich planowana jest budowa małej elektrowni 
wodnej. Potencjał energii wody może ulec zmianie przy realizacji 
budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Raszowa.  

 

4.2 Energia wiatru 

Teren gminy Tarnów Opolski w ogólnej ocenie potencjału energii wiatru 
uważany jest za słaby. Aby dokładnie ocenić potencjał energii wiatru 
na terenie gminy należałoby przeprowadzić badania o których 
wspomniano w punkcie 3.2 niniejszego rozdziału.  Punktowy charakter 
wykorzystania oraz duże różnice lokalne potencjału energetycznego 
wiatru nie pozwalają na generalne wykluczenie wykorzystania energii 
wiatru na terenie gminy Tarnów Opolski. 

 

4.3 Energia słońca  

Z uwagi na położenie geograficzne i charakter promieniowania 
słonecznego zakłada się wzrost liczby indywidualnych użytkowników 
energii słońca.  Szczególnie w zakresie pokrywania zapotrzebowania 
na ciepłą wodę użytkową oraz, w mniejszym stopniu, na centralne 
ogrzewanie obiektów mieszkalnych. 

Ze względów ekonomicznych i technicznych wykorzystanie układów 
solarnych jest wskazane w konfiguracjach hybrydowych np. jako 
wspomaganie kotła opalanego paliwami kopalnymi lub biomasą. 
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4.4 Energia geotermalna  

Uwarunkowania geologiczne wskazują na niski potencjał energii 
geotermalnej na terenie gminy Tarnów Opolski. 

 

4.5 Energia z biomasy i biogazu  

Rolniczy charakter gminy oraz uwarunkowania lokalne (profil 
przedsiębiorstw produkcyjnych i firm usługowych) stwarzają duże 
możliwości pozyskiwania energii z biomasy i z biogazu. 

 

1. Biomasa 

1.1 Odpady drzewne i drewno 

Gmina Tarnów Opolski posiada tereny zalesione – 3543 ha. 
Dodatkowym źródłem surowca może być drewno pozyskiwane przy 
przycinkach przydrożnych drzew i podczas prac związanych z regulacją 
rzek na obszarach zabudowanych. Sytuacja ta stwarza możliwość do 
wykorzystania drewna i odpadów drzewnych. Dodatkowo, na terenie 
gminy działa wiele firm stolarskich i obróbki drewna. Odpady z ich 
działalności mogą stanowić dobry surowiec do spalania 
energetycznego. Należy dążyć do zagospodarowania w celach 
energetycznych i wspierać inicjatywy budowy kotłowni opalanych 
trocinami.  

 

Założenia: 

- Przyrost drewna P = 7,89 m3/rok,  

- Pozyskanie Pz = 56%*P  

- Dostępność D = 16%, 

- Gęstość usypowa drewna ρ = 0,45 kg/m3 

- Wartość opałowa drewna suchego Wds = 3370 kWh/m3 
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- Procentowa zawartość wilgoci  = 20% 

- Sprawność spalania η = 85% 

Dla tak przyjętych założeń wyznaczono roczny potencjał wytwarzania 
ciepła w procesie spalania odpadów drzewnych.  

Roczny techniczny potencjał ciepła ze spalenia odpadów drzewnych 
wynosi  3,5 GWh. 

 

1.1.1 Odpady drzewne z sadów 

Powierzchnia sadów na terenie gminy Tarnów Opolski jest stosunkowo 
niewielka i wynosi 9 ha. Odpady drzewne mogą stanowić alternatywę 
opału dla gospodarstw sadowniczych. 

Założenia: 

- Ilość odpadów możliwa do pozyskania z sadów 
P=0,35 m3/ha*rok 

- Dostępność D = 90% 

- Gęstość usypowa drewna ρ = 0,45 kg/m3 

- Wartość opałowa drewna suchego Wds = 18 GJ/t kWh/m3 

- Procentowa zawartość wilgoci F = 20% 

- Wartość opałowa drewna mokrego: 

- Wdm = Wds*(100-F/100)-(2441,7*F/100) = 5,89 GJ/m3 

- Ciepło parowania wody  = 2441,7 kJ/kg w temp 250C 

- Sprawność produkcji ciepła η = 85% 

Dla tak przyjętych założeń wyznaczono roczny potencjał wytwarzania 
ciepła w procesie spalania odpadów drzewnych z sadów.  

Potencjał techniczny ciepła ze spalenia odpadów drzewnych z sadów 
wynosi 0,005 GWh. 
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1.1.2 Odpady z wycinki drzew przydrożnych 

- 1,5 m3/km drogi 

- nawierzchni twardej (50% D) 

- nawierzchni twardej ulepszonej (40% D) 

- nawierzchni gruntowej (30% D) 

- spr. spalania 85% 

Dla tak przyjętych założeń wyznaczono roczny potencjał wytwarzania 
ciepła w procesie spalania odpadów drzewnych z wycinki drzew 
przydrożnych.  

Roczny techniczny potencjał ciepła ze spalania odpadów drzewnych z 
wycinek drzew przydrożnych wynosi 0,09 GWh. 

 

1.2 Słoma 

Za wykorzystaniem słomy przemawia znaczny areał gruntów ornych na 
terenie gminy. Słoma na terenie gminy Tarnów Opolski jest towarem 
powszechnym i łatwo dostępnym. Szczególnie zaleca się stosowanie 
kotłowni na słomę w dużych gospodarstwach , gdzie istnieją nadwyżki 
słomy oraz stosowne miejsce na jej przechowywanie.  

Przy dobrych uwarunkowaniach można rozważać budowę kotłowni 
lokalnej, ogrzewającej kilka gospodarstw jednocześnie nadwyżkami 
słomy. Poprawiłoby to sytuację ekologiczną poprzez zmniejszenie emisji, 
a jednocześnie rozwiązałoby problem odpadu jakim jest 
niewykorzystana słoma. 

Założenia: 

- obszar zasiewów zbóż 2598 ha 

- plon słomy 4 t/ha*rok 

- dostępność D = 62% 

- wartość opałowa słomy Wd = 14,3 GJ/t  

- sprawność produkcji ciepła η = 80% 
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Dla tak przyjętych założeń wyznaczono roczny potencjał wytwarzania 
ciepła w procesie spalania słomy. 

Roczny techniczny potencjał ciepła ze słomy wynosi 14 GWh. 

 

1.3 Rzepak 

Obowiązująca ustawa o biopaliwach nakłada obowiązek dodawania 
biokomponentów do paliw. Jednym z biokomponentów są estry 
metylowe uzyskane z oleju rzepakowego. Obecnie tworzą się grupy 
kapitałowe, których celem jest budowa ośrodków produkcyjnych 
biokomponenty. 

Przewiduje się, że powstanie ośrodków przetwarzających rzepak na 
biokomponenty oraz utrzymanie polityki rządowej w tym kierunku 
zainicjują wzrost produkcji rzepaku na terenie Opolszczyzny, w tym na 
terenie gminy Tarnów Opolski. 

Dodatkowym surowcem energetycznym powstającym podczas 
produkcji oleju rzepakowego będą odpady roślinne, które będzie 
można spalać. W przypadku znacznego rozwoju upraw rzepaku należy 
dążyć do powstania kotłowni lokalnych opalanych słomą rzepakową. 

Założenia: 

- Powierzchnia upraw 260 ha (ok. 10%) 

- Dostępność 60% 

- Wd = 10 kWh/l 

Dla tak przyjętych założeń wyznaczono roczny potencjał wytwarzania 
ciepła w procesie spalania odpadów biodiesla.  

Roczny potencjał techniczny spalania biodiesla wynosi 0,32 GWh 
energii cieplnej. 

 

1.4 Uprawy energetyczne 

Uprawy energetyczne powinny zagospodarowywać nieużytki rolne, 
które stanowią gleby o najniższej jakości. Biorąc pod uwagę 
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powierzchnię nieużytków na terenie gminy i przyjmując następujące 
założenia: 

- Powierzchnia nieużytków 783 ha 

- Dostępność 10% 

- 11 t sm/ha*rok 

- Wd = 3,74 MWh/t 

Dla tak przyjętych założeń wyznaczono roczny potencjał wytwarzania 
ciepła w procesie spalania wierzby energetycznej.  

Potencjał techniczny ciepła ze spalenia wierzby energetycznej 
1,5 GWh. 

 

2. Biogaz 

Istniejąca na terenie gminy oczyszczalnia ścieków oraz gospodarstwa 
rolnicze są znacznymi źródłami biogazu. Biorąc pod uwagę rozwój 
infrastruktury technologicznej i przyłączanie nowych użytkowników 
należy dążyć do budowy układu skojarzonego w istniejącej 
oczyszczalni ścieków. Jest to optymalny rodzaj utylizacji gazu 
szkodliwego dla atmosfery i czystej produkcji ciepła i energii 
elektrycznej. Podobne układy działające na terenie woj. opolskiego 
wykazały się bardzo krótkim czasem zwrotu nakładów inwestycyjnych. 
Układ skojarzony mógłby zasilać w ciepło i energię elektryczną obiekty 
oczyszczalni. Ponadto energia elektryczna mogłaby być sprzedawana 
do przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem energią elektryczną. 
Nadwyżki ciepła mogłyby być sprzedawane właścicielom pobliskich 
budynków mieszkalnych i usługowych. 

Na terenie gminy Tarnów Opolski funkcjonuje jedno składowisko 
odpadów.  Należ przeprowadzić analizy (studium wykonalności) dla 
projektu zabudowy instalacji pozyskiwania gazu wysypiskowego. 
Podobnie jak w przypadku zabudowy układu skojarzonego na potrzeby 
oczyszczalni ścieków składowisko może być samowystarczalne w 
zakresie produkcji na własne potrzeby energii elektrycznej oraz czerpać 
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dodatkowe korzyści ze sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej do 
sieci systemowych.  

Na terenie gminy funkcjonuje kilka ferm drobiu. Zarówno drób, jaki i 
inne hodowle zwierząt domowych są również wysoko wydajnymi 
źródłami biogazu. W takich przypadkach celowe byłoby jego 
wykorzystanie na cele energetyczne: pozyskanie biogazu i 
przetworzenie go na ciepło do ogrzania przedmiotowych obiektów, 
przetworzenie biogazu i skojarzona produkcja ciepła i energii 
elektrycznej na potrzeby przedmiotowych obiektów. 

 

2.1. Frakcja organiczna odpadów komunalnych (frakcja organiczna 
odpadów domowych, tzw. bioodpady) 

Uzyskanie takiego źródła energii związane jest z wprowadzeniem 
segregacji odpadów komunalnych. 

Założenia: 

- 9691 mieszkańców 

- 310 kg odp/mieszkańca *rok 

- 1 kg odpadów zawiera 40% s.m.o. 

- 400 m3 biogazu/t s.m.o. 

- Wd biogazu = 6 kWh/m3 

- spr. spalania biogazu 87% 

Dla tak przyjętych założeń wyznaczono roczny potencjał wytwarzania 
ciepła w procesie spalania biogazu pozyskanego z frakcji odpadów 
komunalnych. 

Roczny potencjał techniczny ciepła ze spalenia biogazu uzyskanego z 
odpadów komunalnych 0,26 GWh. 
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2.2. Biogaz pozyskany z osadów ściekowych 

W przypadku pełnego skanalizowania gminy osady ściekowe, które są 
odpadem procesu oczyszczania ścieków można również 
zagospodarować do pozyskania biogazu: 

Założenia: 

- 9691 mieszkańców 

- 0,183 m3/mieszkańca*d 

- 0,3 kg s.m.o./m3 

- 0,4 m3 gazu/kg s.m.o. 

Dla tak przyjętych założeń wyznaczono roczny potencjał wytwarzania 
ciepła w procesie spalania biogazu pozyskanego z osadów 
ściekowych.  

Roczny techniczny potencjał ciepła spalania biogazu pozyskanego z 
osadów ściekowych wynosi 0,45 GWh. 

 

2.3. Biogaz uzyskany z odchodów zwierzęcych 

Założenia: 

- bydło 665 szt.,  

- trzoda 8391 szt.,  

- drób 18346 szt.,  

- Wd = 6 kWh 

Dla tak przyjętych założeń wyznaczono roczny potencjał wytwarzania 
ciepła w procesie spalania biogazu uzyskanego z odchodów 
zwierzęcych.  

Roczny techniczny potencjał biogazu uzyskanego z  odchodów 
zwierzęcych wynosi 2,71 GWh ciepła. 
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2.4. Biogaz z kompostowania traw z łąk i pastwisk 

Dla założeń: 

- Plon 40 t biomasy/ha*rok 

- Dostępność D = 35% - tj stopień wykorzystania (wykorzystujemy 
tylko 30% ogólnie dostępnej) 

- Zawartość suchej masy organicznej s.m.o.  = 25% 

- Produkcja 500 m3biogazu/t s.m.o. 

- Potrzeby własne procesu: 25% produkcji biogazu 

- Wartość opałowa biogazu Wd = 6,5 kWh/m3  

- Sprawność spalania h = 87% 

Potencjał techniczny energii elektrycznej uzyskanej z biogazu 
wytworzonego z traw łąk 5 GWh - gdy sprawność generatora wynosi 
33%. 

Potencjał techniczny ciepła ze spalania biogazu powstającego z 
biomasy zielonej łąk 7 GWh. 

 

2.5. Spalanie alkoholu 

Założenia: 

- Obszar zasiewów zbóż 1778 ha, ziemniaków 157 ha 

- Plon ziarna 4 t/ha*rok 

- Dostępność D = 20% ziemniaki, zboże 15%, buraki cukrowe 10% 

- Produkcja alkoholu etylowego 3,33 litra z 1kg ziarna 

- Wartość opałowa alkoholu etylowego Wd = 6,5 kWh/l  

- Sprawność produkcji energii cieplnej η = 85% 

Dla tak przyjętych założeń wyznaczono roczny potencjał wytwarzania 
ciepła w procesie spalania alkoholu.  

Potencjał techniczny ciepła ze spalania alkoholu 2,13 GWh. 
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5. PODSUMOWANIE 

 

Źródło Ilość energii Wielkość 
zapotrzebowania 

 GJ MW 

słoma 50 400 7,754 

odpady drzewne z lasów 12 600 1,938 

odpady drzewne z sadów 18 0,003 

odpady drzewne z wycinek drzew 
przydrożnych 

324 0,050 

biodiesel (rzepak) 1 152 0,177 

wierzba energetyczna  5 400 0,831 

biogaz z odpadów komunalnych 936 0,144 

biogazu z osadów ściekowych 1 620 0,249 

biogazu z odchodów zwierzęcych 9 756 1,501 

biogazu z biomasy zielonej (łąki i 
poldery) 

25 200 3,877 

alkohol 7 668 1,180 

 

Najistotniejszymi alternatywnymi źródłami energii na terenie gminy 
Tarnów Opolski są: 

- słoma 

- biogaz z odchodów zwierzęcych 

- odpady zwierzęce 

- odpady drzewne. 
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Pozyskanie biogazu stwarza alternatywę dla gazu ziemnego. Przy jego 
wykorzystaniu, w skojarzeniu, można produkować energię elektryczną i 
cieplną. Nadwyżki energii elektrycznej można zbywać do zewnętrznej 
sieci energetycznej, co powoduje dodatkowe korzyści ekonomiczne i 
zwiększa opłacalność zabudowy układów skojarzonych.  


