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Dotyczy: „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy
Zdzieszowice na lata 2021 - 2036”.
W ślad za pismem znak OŚ.0006.2.2021.AK z dnia 11.05.2021 r. przedstawiam zakres zmian
wprowadzonych do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe gminy Zdzieszowice na lata 2021 - 2036” - zgodnie z uwagami wniesionymi na
Komisji Spraw Społecznych, która odbyła się w dniu 17 maja 2021r.:
W załączniku do ww. uchwały, który stanowi „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe gminy Zdzieszowice na lata 2021 - 2036” wprowadzono następujące zmiany:
Zmieniono nazwę dokumentu:
• z: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy
Zdzieszowice”
•

na: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy
Zdzieszowice na lata 2021 - 2036”.

Rozdział 1
• str. 21 - w akapicie pierwszym wykreślono wyraz: ustawie.
• str. 24 - w akapicie pierwszym dopisano: panele fotowoltaiczne.
Rozdział 2
• str. 2 - w ust. 1.2 dopisano jednostkę: ha.
Żyrowa - 941,8 ha, Jasiona - 343,7 ha.
•

Str. 10 - dopisano: Wspólnoty Mieszkaniowe: 47-330 Zdzieszowice, Piastów 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9.

•

str. 11 - wykreślono: Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej ul. Zdzieszowicka 39, 47-330
Zdzieszowice, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rozwadzy ul. Szkolna 5, 47-330
Zdzieszowice, Liceum Profilowane 47-330 Zdzieszowice, Góry Świętej Anny 21a,
dopisano: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach,
Zdzieszowice,

•

Góry Świętej Anny 21a,

47-330

str. 12 - wykreślono: NZOZ MISIA-MED. Anna Kuriata-Pakuło Zdzieszowice ul. Filarskiego 19, Stacja
Opieki "CARITAS" Diecezji Opolskiej 47-330 Zdzieszowice, ul. Nowa (Hotel Zębiec 3),
dopisano: Specjalistyczna Praktyka Lekarza Rodzinnego Schindzielorz Dariusz, ul. Piastów 24 segm. B
lok.12,
wykreślono: Sala widowiskowo-kinowej (kino „Odrodzenie”) w Zdzieszowicach, Klub ”Dookoła świata”
w Zdzieszowicach, Klub Osiedlowy „Piastów I ” w Zdzieszowicach, Klub Kultury w Oleszce,

•

str. 15 - zapis: Zakładów Koksowniczych zastąpiono zapisem: Zakładów ArcelorMittal Poland S.A.
oddział w Zdzieszowicach.
Rozdział 3
•

str. 4 - w akapicie trzecim zapis: Studium... zastąpiono zapisem: Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zdzieszowice,

•

str. 5 - w ust. 1.5 zapis: W miejscowości Rozwadza Gmina Zdzieszowice dysponuje terenem inwestycyjny
BOREK (rys. 4). Dostępny tam obecnie obszar to ponad 30 ha gruntów z uregulowanym planem
zagospodarowania przestrzennego, pozwalającym na lokalizacje inwestycji przemysłowych zastąpiono
zapisem: W miejscowości Rozwadza Gmina Zdzieszowice dysponuje terenem inwestycyjny zgodnie z
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P r o ie k t

z a s trz e ż e ń p o d w zg lęd em
fo rm a ln o -p ra w n y m

z dnia 15 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez..........
Surma
UCHWAŁA N R .....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z d n ia ..................... 2021 r.
w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy
Zdzieszowice na lata 2021-2036”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 i 1378) oraz art. 19 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 716) Rada Miejska w Zdzieszowicach, po zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Opolskiego w zakresie
koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy
Zdzieszowice na lata 2021-2036”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2 . Traci moc uchwała nr L/392/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie
uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Zdzieszowice” .
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Podstaw ow e kierunki obowiązującej polityki energetycznej (PE02030)
D ługoterm inow e kierunki działań
Prognoza zapotrzebow ania na energię PE02030

Wpływ polityki energetycznej państwa na kształtowanie się systemów
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na szczeblu
gminy

Bezpieczeństwo energetyczne gm iny
11
W ybrane elem enty „Polityki energetycznej Polski" mające wpływ na kształt
„Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
gminy Zdzieszowice"
13

Ustawa o efektywności energetycznej
Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju w odniesieniu do
polityki energetycznej
Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej
paliw gazowych a obowiązki gmin zgodnie z prawem Polski i
międzynarodowym
Realizacja program u racjonalnego gospodarow ania zasobami energii na
poziomie gminy

6.1.1 Realizacja programu racjonalnego gospodarowania ciepłem na poziomie gminy
6.1.2 Realizacja programu racjonalnego gospodarowania energią elektryczną na poziomie gminy
6.1.3 Realizacja programu racjonalnego gospodarowania gazem na poziomie gminy

6.2

Zasady gminnego planow ania energetycznego przyjęte w przedmiotowych
„Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe gminy Zdzieszowice”
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Harmonogram prac nad „ZałożeniaMI do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Zdzieszowice”
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Współpraca z sąsiednimi gminami
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1. WSTĘP
Bezpieczeństwo energetyczne zdefiniow ane zostało w obowiązującej w Polsce ustawie
Praw o Energetyczne Ł W art. 3 p. 16 tejże ustaw y bezpieczeństw o energetyczne
określa

się

jako

„stan

gospodarki

umożliwiający

pokrycie

bieżącego

i perspektyw icznego zapotrzebow ania odbiorców na paliwa i energię, w sposób
technicznie

i ekonom icznie

uzasadniony,

przy

zachowaniu

wymagań

ochrony

środowiska".
Jeszcze kilkadziesiąt lat tem u bezpieczeństw o energetyczne uważane było za mało
istotne i w zasadzie zaistniało w św iadom ości społecznej głównie podczas kryzysów
naftowych z lat 70. W cześniej w iększość p ań stw europejskich dysponowała sporymi
w łasnym i rezerw am i, a im portow ane surow ce były tanie i raczej nikt nie mógł
traktow ać polityki energetycznej jako przedłużenia polityki zagranicznej i narzędzia
w yw ierania wpływu. W ostatnich latach sytuacja uległa diam etralnej zmianie, a
bezpieczeństw o energetyczne stało się jednym z kluczowych tem atów w dyskusji
zarów no na szczeblu m iędzynarodow ym , krajowym, regionalnym jak i lokalnym.
Europa, a w tym Polska, w coraz w iększym stopniu staje się zależna od zewnętrznych
dostaw ców coraz droższej ropy i gazu. W łasne zasoby surow ców wyczerpują się a
zapotrzebow anie na energię i paliwa, zw iązane z postępem cywilizacyjnym, stale
w zrasta. W edług wyliczeń Komisji Europejskiej, w ciągu najbliższych 20-30 lat
uzależnienie Unii Europejskiej od im portu energii wzrośnie do 70 procent. Większość
tego im portu będzie pochodziła z R o sji.
W obec takich prognoz w ypracow anie spójnej polityki energetycznej zarówno dla całej
W spólnoty, a także na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w poszczególnych
państw ach (w tym i w Polsce), staje się szczególnie istotnym aspektem bezpieczeństw a
energetycznego kraju.
Elem entem bezpieczeństw a energetycznego na szczeblu lokalnym (gminnymi jest
między innymi zabezpieczenie zbiorow ych potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko
pojętych potrzeb energetycznych. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t,j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) nakłada na gminy obowiązek
zabezpieczenia zbiorowych potrzeb ich m ieszkańców. Art. 7 punkt 1, podpunkt 3

1 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Z dn. 4 czerwca 1997r.) wraz z
późniejszymi zmianami
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w ymienionej ustaw y brzmi: „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb w spólnoty należy do
zadań w łasnych gminy. W szczególności zadania w łasne obejmują spraw y wodociągów
i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuw ania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzym ania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną”.
Ustawa kom petencyjna z dnia

24 lipca

1998

r. o zmianie niektórych

ustaw

określających kom petencje organów adm inistracji publicznej - w związku z reform ą
ustrojow ą państw a (Dz. U. 98. n r 106 poz. 668) w prow adziła do Prawa Energetycznego
zmiany, które umożliwiły gminom w yw iązanie się z obowiązków nałożonych na nie
poprzez ustaw ę o sam orządzie terytorialnym .
Po wejściu w życie ustaw y kom petencyjnej art. 18 pkt. 1 Prawa Energetycznego
otrzym ał brzm ienie:

„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."
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 rów nież przedsiębiorstw a energetyczne
zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej do opracowania „planów
rozwoju w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebow ania na energię elektryczną
z uw zględnieniem

miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego gminy"

(art. 16), które to plany pow inny być nieodpłatnie udostępnione gminom (art. 19 pkt.
4).

„Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii
elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła są obowiązane zapewnić realizację i
finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączeń podmiotów
ubiegających się o przyłączenie, na warunkach określonych w przepisach o których
mowa w ar. 9 i 46, oraz w założeniach o których mowa w ar. 19. Za przyłączenie do
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sieci przewidzianej w założeniach, o których mowa w art. 19 pobiera się opłatę na
podstawie ustalonych w taryfie stawek opłat za przyłączenie do sieci."
Narzuca to bezpośrednio na gminy obow iązek w spółdziałania planistycznego w
zakresie planow ania urbanistycznego, planow ania energetycznego i planów rozwojów
przedsiębiorstw energetycznych.
Na

podstaw ie

bezpośredniej

istniejących

planów

zagospodarow ania

w spółpracy przedsiębiorstw

energetycznych

przestrzennego,

przy

na etapie „Projektu

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy
Zdzieszowice”, dla każdej z gmin określono:
- teren y rozw ojow e gminy - ze szczególnym uwzględnieniem terenów w spieranych
przez Gminy;
- potrzeby energetyczne terenów istniejących oraz terenów rozwojowych;
- ustalono oczekiwania w stosunku do przedsiębiorstw energetycznych.
Gminy pow inny także otrzym ać od przedsiębiorstw energetycznych propozycje
niezbędne do opracow ania projektu założeń. Wskazuje to na konieczność szeroko
pojętej w spółpracy gminy z przedsiębiorstw am i energetycznymi działającymi na ich
terenie.
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2. POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI (PEP)
Głównym celem polityki energetycznej Polski jest stw orzenie w arunków dla stałego
i zrów now ażonego rozw oju gospodarki narodow ej, zapew nienie bezpieczeństw a
energetycznego państw a oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych przedsiębiorstw i
gospodarstw domowych
W ram ach zobow iązań ekologicznych Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok cele
ilościowe, tzw. „3x20%", tj.: zm niejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w
stosunku do roku 1990, zm niejszenie zużycia energii o 20% w porów naniu z
prognozam i dla UE na 2020 r., zw iększenie udziału odnawialnych źródeł energii do
20%

całkowitego

zużycia

energii

w

UE, w

tym

zwiększenie

wykorzystania

odnaw ialnych źródeł energii w transporcie do 10%.
W dniach 23 i 24 października 2014 r. Rada Europejska (RE) uzgodniła ram y polityki
klim atyczno-energetycznej Unii Europejskiej do roku 2030. W konkluzjach Rady
Europejskiej ustalono następujące cele:
40% unijny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 r. w odniesieniu do
1990 r. (jako w kład Unii Europejskiej w globalne porozumienie klimatyczne),
27% unijny cel udziału OZE w energii zużywanej w UE w 2030 r,,
27% unijny orientacyjny cel dotyczący popraw y efektywności energetycznej w
2030 r. w porów naniu z prognozam i zużycia energii w przyszłości.
Polityka energetyczna poszczególnych p ań stw powinna być spójna z powyższymi
celami i poprzez działania inicjowane na szczeblu krajowym wpisywać się w realizację
celów polityki energetycznej określonych na poziom ie Wspólnoty.
D okum ent pod nazw ą „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” został opracowany
zgodnie z art. 1 3 - 1 5 ustaw y - Prawo energetyczne i przedstaw ia strategię państwa,
mającą na celu odpow iedzenie na najw ażniejsze wyzwania stojące przed polską
energetyką, zarów no w perspektyw ie krótkoterm inow ej, jak i w perspektyw ie do 2030
roku. Polityka energetyczna Polski do roku 2030 (PEP2030) została przyjęta przez
Radę M inistrów 10 listopada 2009 roku
Należy w tym miejscu nadmienić, że w fazie projektu znajduje się obecnie Polityka
energetyczna Polski do 2050 roku (PEP2050) w raz z załącznikami.
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2.1

Podstawowe kierunki obowiązującej polityki energetycznej (PE02030)

Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy w tw orzeniu
w spólnotow ej polityki energetycznej, a także dokonuje implementacji jej głównych
celów w specyficznych w arunkach krajowych, biorąc pod uwagę ochronę interesów
odbiorców, posiadane zasoby energetyczne oraz uw arunkow ania technologiczne
w ytw arzania i przesyłu energii.
W związku z powyższym, podstaw ow ym i kierunkam i polskiej polityki energetycznej
są:
popraw a efektywności energetycznej,
w zrost bezpieczeństw a dostaw paliw i energii,
dywersyfikacja

stru k tu ry

w ytw arzania

energii

elektrycznej

poprzez

w prow adzenie energetyki jądrowej,
rozwój w ykorzystania odnaw ialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
ograniczenie oddziaływ ania energetyki na środowisko.
Przyjęte kierunki polityki energetycznej są w znacznym stopniu współzależne.
Popraw a efektywności energetycznej ogranicza w zrost zapotrzebow ania na paliwa i
energię, przyczyniając się do zw iększenia bezpieczeństw a energetycznego, na skutek
zm niejszenia uzależnienia od im portu, a także działa na rzecz ograniczenia wpływu
energetyki na środow isko poprzez redukcję emisji. Podobne efekty przynosi rozwój
w ykorzystania

odnaw ialnych

źródeł

energii,

w ykorzystanie

czystych technologii węglowych

w

tym

zastosow anie

oraz w prow adzenie

biopaliw,
energetyki

jądrow ej.
Realizując działania zgodnie z tymi kierunkam i, polityka energetyczna będzie dążyła
do

w zrostu

bezpieczeństw a

energetycznego

kraju

przy

zachowaniu

zasady

zrów now ażonego rozwoju.
Polityka energetyczna w pisuje się w p riorytety „Strategii rozwoju kraju 2007-2015"
przyjętej przez Radę M inistrów w dniu 29 listopada 2006 roku. W szczególności cele i
działania określone w niniejszym dokum encie przyczynią się do realizacji priorytetu
dotyczącego popraw y stanu infrastruktury technicznej. Cele Polityki energetycznej są
także zbieżne z celami Odnowionej Strategii Lizbońskiej i Odnowionej Strategii
Zrów noważonego Rozwoju UE. Polityka energetyczna będzie zmierzać do realizacji
zobowiązania, w yrażonego w powyższych strategiach UE, o przekształceniu Europy w
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gospodarkę o niskiej emisji dw utlenku węgla oraz pewnym, zrównoważonym i
konkurencyjnym zaopatrzeniu w energię.

2.2

Długoterminowe kierunki działań

Jak w spom niano wcześniej, kierunki polityki energetycznej są w znacznym stopniu
w spółzależne od siebie. Popraw a efektyw ności energetycznej powoduje ograniczenie
w zrostu zapotrzebow ania na paliw a i energię, przyczyniając się do zwiększenia
bezpieczeństw a energetycznego, na skutek zmniejszenia uzależnienia od importu,
a także działa na rzecz ograniczenia w pływ u energetyki na środowisko poprzez
redukcję emisji. Podobne efekty przynosi intensyfikacja w ykorzystania odnawialnych
źródeł energii, w tym zastosow anie biopaliw, wykorzystanie czystych technologii
węglowych oraz w prow adzenie energetyki jądrowej. Przyjęte kierunki polityki
energetycznej możliwe są do zrealizow ania za pomocą szeregu dostępnych narzędzi
takich jak:
regulacje

praw ne

określające zasady

działania

sektora

paliwowego

i energetycznego oraz ustanaw iające standardy techniczne dla tychże sektorów,
efektyw ne

w ykorzystanie

kom petencji,

nadzoru

przez

Skarb

właścicielskiego

Państwa,
nad

w

ram ach

posiadanych

swoimi spółkami, do realizacji

w yznaczonych celów polityki energetycznej,
bieżące działania regulacyjne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, polegające na
weryfikacji i zatw ierdzaniu w ysokości tary f oraz zastosow anie analizy typu
benchm arking w zakresie energetycznych rynków regulowanych,
system ow e m echanizm y w sparcia realizacji działań zmierzających do osiągnięcia
podstaw ow ych celów polityki energetycznej, które w obecnej chwili nie są
kom ercyjnie opłacalne (np. rynek certyfikatów , ulgi i zwolnienia podatkowe),
bieżące m onitorow anie sytuacji na rynkach paliw i energii przez Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i K onsum entów i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz
podejm ow anie działań interw encyjnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
działania na forum Unii Europejskiej, w szczególności prow adzące do tw orzenia
polityki energetycznej UE oraz w spólnotow ych wymogów w zakresie ochrony
środow iska, tak aby uw zględniały one uw arunkow ania polskiej energetyki
i prow adziły do w zrostu bezpieczeństw a energetycznego Polski,
aktyw ne członkostw o Polski w organizacjach międzynarodowych, takich jak
M iędzynarodow a Agencja Energetyczna,
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ustaw ow e

działania

priorytety

polityki

jednostek

sam orządu

energetycznej

państw a,

terytorialnego,
w

tym

poprzez

uwzględniające
zastosow anie

p artn erstw a publiczno-pryw atnego (PPP),
zhierarchizow ane planow anie przestrzenne, zapewniające realizację priorytetów
polityki energetycznej, planów

zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło

i paliwa gazowe gmin oraz planów rozw oju przedsiębiorstw energetycznych,
działania informacyjne, prow adzone poprzez organy rządowe i współpracujące
instytucje badaw czo-rozw ojow e,
w sparcie ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich, realizacji
istotnych dla kraju projektów w zakresie energetyki (np. projekty inwestycyjne,
prace badaw czo-rozw ojow e).
U rzeczywistnienie większości działań opisanych w przedm iotow ym dokumencie
zostało rozpoczęte w roku 2012, ale ich skutki będą miały długofalowy charakter,
pozw alający na osiągnięcie celów określonych w horyzoncie do roku 2030.
Realizacja pierw szego z przyjętych podstaw ow ych kierunków polskiej polityki
energetycznej, jakim jest popraw a efektyw ności energetycznej, jest rów nież jednym
z priorytetów unijnej polityki energetycznej z wyznaczonym do roku 2020 celem
zm niejszenia zużycia energii o 20% w stosunku do scenariusza BAU "business as usual".

2.3

Prognoza zapotrzebowania na energię PE02030

Nieodłącznym elem entem polityki energetycznej jest prognozowanie zapotrzebow ania
na energię. Zmiany zapotrzebow ania na energię w perspektywie długoterm inow ej
zależą przede w szystkim od tem pa rozw oju gospodarczego oraz od efektywności
w ykorzystania energii oraz jej nośników.
W prognozie założono realizację podstaw ow ych kierunków polityki energetycznej
Polski, uwzględniających w ym agania Unii Europejskiej. Przewidziano zastosow anie
oraz oceniono w pływ na zapotrzebow anie na energię istniejących rezerw efektywności
wynikających z reform y rynkowej gospodarki oraz dodatkowych instrum entów
zw iększania efektyw ności energetycznej, m. in.:
rozszerzenia stosow ania audytów energetycznych;
w prow adzenia system ów zarządzania energią w przemyśle;
w prow adzenia

zrów now ażonego

zarządzania

ruchem

i

infrastrukturą

w

transporcie;
w prow adzenia standardów efektyw ności energetycznej dla budynków i urządzeń
pow szechnego użytku;
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intensyfikacji w ym iany ośw ietlenia na energooszczędne;
w prow adzenia system u białych certyfikatów.
Najważniejsze wnioski wypływ ające z prognoz:
1.

Dla źródeł energii elektrycznej istniejących i których budowę rozpoczęto przed
końcem

2008

r., w ystąpi

stopniow o

zwiększający się obowiązek zakupu

upraw nień do emisji CO2 na aukcjach od poziomu 30% w 2013 r. do 100%
w 2020 r.; przyjęto, że tem po w zrostu tego obowiązku wynosić będzie 1% rocznie;
2.

Elektroenergetyka

spełni

w arunki

niezbędne do

uzyskania zgody Komisji

Europejskiej na odstępstw o od pełnego obowiązku zakupu upraw nień dla
istniejących i budow anych źródeł realizując przedsięwzięcia zmniejszające emisję
CO2 o kosztach porów nyw alnych do w artości uprawnień, na które uzyskano
derogacje;
3.

Dla nowych źródeł energii elektrycznej w ystąpi obowiązek zakupu upraw nień na
100% emisji CO2 ;

4.

Będą zapew nione bezpłatne upraw nienia do emisji CO2 dla w ytw arzania ciepła
sieciowego

w

skojarzeniu

w

obiektach

elektroenergetyki

i

instalacjach

w ysokospraw nej kogeneracji w ytw arzających ciepło na potrzeby ciepłownictwa
w zakresie zmniejszającym się do 30% w 2020 r. oraz do zera w 2027 r.;
5.

W

pozostałych

obiektach

w ystąpi

obow iązek

nabywania

upraw nień

dla

w ytw arzania ciepła sieciowego w zrastający do 100% w 2027 r.
6.

Założono, że po 2012 r. ceny upraw nień do emisji CO2 na aukcjach będą znacząco
rosły przekraczając kilku a naw et kilkunastokrotnie poziom cen bazowych (5
EU R/tonę CO2).

7.

W prognozie założono rozwój w ysokospraw nej kogeneracji ciepła i energii
elektrycznej

w

elektrociepłow niach

zawodowych,

przemysłowych,

elektrociepłow niach lokalnych. Przyjęto, że nadal będzie funkcjonował system
w sparcia kogeneracji w oparciu o "czerwone" i "żółte" certyfikaty.
8.

Dodatkowo przyjęto, że:
a.

w zrost zapotrzebow ania na ciepło w przemyśle będzie pokryty w ok. 60%
przez

w zrost

produkcji

ciepła

wytwarzanego

w

kogeneracji

w

elektrociepłow niach przem ysłow ych oraz w ok. 40% przez rozwój ciepłowni
na gaz i biom asę oraz zakup ciepła sieciowego stosownie do kryteriów
ekonomicznych;
b.

w zrost zapotrzebow ania na ciepło sieciowe w pozostałych sektorach
gospodarki będzie przede w szystkim pokryty przez kogenerację, przy czym
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założono, że średnioroczny p rzy ro st mocy elektrociepłowni zawodowych nie
przekroczy 200 MWe.
9.

Przew iduje się istotny w zro st cen energii elektrycznej i ciepła sieciowego
spow odow any

w zrostem

w ym agań

ekologicznych,

zwłaszcza

opłat

za

upraw nienia do emisji CO2, i w zrostem cen nośników energii pierwotnej.
10. Koszty w ytw arzania energii elektrycznej w zrosną gwałtownie ok. 2013 r. i 2020 r.
ze względu na objęcie obow iązkiem

zakupu upraw nień do emisji gazów

cieplarnianych 30% w ytw arzania energii w 2013 r. i 100% wytworzonej energii w
2020 r.
11. Ceny ciepła sieciowego będą w zrastać bardziej monotonicznie ze względu ze
względu na stopniow e obciążanie w ytw arzania ciepła sieciowego dla potrzeb
ciepłow nictw a

obowiązkiem

nabyw ania

upraw nień

do

emisji

gazów

cieplarnianych.
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3. WPŁYW POLITYKI ENERGETYCZNEJ PAŃSTWA NA
KSZTAŁTOWANIE SIĘ SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W CIEPŁO,
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE NA SZCZEBLU GMINY
3.1

Bezpieczeństwo energetyczne gminy

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 określa jednostki odpowiedzialne za
bezpieczeństw o energetyczne oraz zakres ich odpowiedzialności. Odpowiedzialność za
bezpieczeństw o energetyczne w obszarze swojego działania ponoszą:
adm inistracja rządowa;
w ojew odow ie oraz sam orządy w ojew ództw ;
gm inna adm inistracja sam orządow a;
operatorzy system ów.
Adm inistracja rządow a odpow iedzialna jest m iędzy innymi za:
stałe prow adzenie prac prognostycznych i analitycznych w zakresie strategii
bezpieczeństw a energetycznego;
takie

realizow anie polityki energetycznej państwa, które zapewnia przede

w szystkim bezpieczeństw o energetyczne;
tw orzenie m echanizm ów rynkow ych zapewniających rozwój mocy wytwórczych
oraz zdolności przesyłow ych system u elektroenergetycznego.
W ojewodowie

oraz

sam orządy

w ojew ództw

odpowiedzialni

są

głównie

za

zapew nienie w arunków dla rozw oju infrastrukturalnych połączeń międzyregionalnych
i w ew nątrz regionalnych, w tym przede w szystkim na terenie w ojew ództw a i
koordynacje rozw oju energetyki w gminach. Gminna administracja sam orządow a jest
odpow iedzialna

za

zapew nienie

energetycznego

bezpieczeństwa

lokalnego,

w

szczególności w zakresie zaspokajania zapotrzebow ania na energię elektryczną, ciepło
i paliw a gazowe, z racjonalnym w ykorzystaniem lokalnego potencjału odnawialnych
zasobów energii i energii uzyskiwanej z odpadów.
O peratorzy system ów sieciowych (przesyłow ych i dystrybucyjnych] są odpowiedzialni
m iędzy innymi za:
zapew nienie

rów nom iernego dostępu

uczestników rynku do infrastruktury

sieciowej;
utrzym anie infrastruktury sieciowej w stałej gotowości do pracy, zgodnie ze
standardam i bezpieczeństw a technicznego oraz jakości i niezawodności dostaw
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efektyw ne zarządzanie system em i stałe m onitorow anie niezawodności pracy
system u oraz bieżące bilansow anie popytu i podaży;
planow anie rozw oju infrastru k tu ry sieciowej.
Polityka energetyczna Polski do 2030r. określa również mechanizmy i narzędzia
zapew nienia bezpieczeństw a energetycznego, które mogą być w ykorzystywane przez
organy adm inistracji publicznej: rządow ej i sam orządowej.
Organy adm inistracji

publicznej

w

swoich

działaniach

na rzecz zapewnienia

bezpieczeństw a energetycznego mogą stosow ać narzędzia

prawno-organizacyjne o

charakterze adm inistracyjnym oraz w spom agające rozwój stosunków i mechanizmów
rynkow ych

(regulacje

praw ne,

program y

gospodarcze,

konkretne

zam ierzenia

inwestycyjne).
Działania adm inistracji pow inny być skierow ane na tw orzenie w arunków dla popraw y
efektywności ekonomicznej system ów zaopatrzenia w energię poprzez wykorzystanie
konkurencji lub skuteczną regulację, gdy w prow adzenie konkurencji jest mocno
utrudnione.
W ram ach polityki właścicielskiej m inistra Skarbu Państwa oraz sam orządów w
zakresie

restrukturyzacji i pryw atyzacji przedsiębiorstw

elektroenergetycznych,

gazowniczych i ciepłowniczych możliwa do realizow ania będzie strategia włączania w
budow ę now oczesnego sektora usług publicznych całej infrastruktury technicznej
(zintegrow ane przedsiębiorstw a zw iązane z nośnikam i energii, gospodarką wodno kanalizacyjna, usługam i telefonicznymi itp.).
Polityka energetyczna określa rów nież zakres odpowiedzialności za bezpieczeństwo
energetyczne w różnych horyzontach czasowych.
Za bezpieczeństw o długoterm inow e odpow iada adm inistracja publiczna: rządowa i
sam orządow a. Jej rola polega na tw orzeniu takich w arunków funkcjonowania sektora
energii by stanow iły one zachętę dla inw estorów do kalkulowania i podejm owania
długookresow ego

ryzyka

rozpoczynania,

prow adzenia

i

rozwoju

działalności

gospodarczej w tym sektorze.
Konieczność zapew nienia bezpieczeństw a energetycznego w gminie znajduje swoje
odzw ierciedlenie w „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliw a gazowe gminy Zdzieszowice”. W dokum encie tym konieczna jest ocena stanu
istniejącego w zakresie źródeł ciepła, stacji redukcyjno-pomiarowych, stacji GPZ oraz
sieci przesyłow ych pod kątem możliwości zaspokojenia obecnego i przyszłego
zapotrzebow ania na energię.
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3.2

Wybrane elementy „Polityki energetycznej Polski" mające wpływ na kształt
„Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe gminy Zdzieszowice"
Poza

bezpieczeństw em

energetycznym ,

w

PEP2030

wyróżnić

możemy

następujące obszary, które znajdują bezpośrednie odniesienie do poniższych
działań związanych z gospodarow aniem energią na szczeblach samorządowych (w
gminie):

a) tworzenie mechanizmów rynku konkurencyjnego, z niezbędną administracyjną
regulacją w tych jego obszarach, gdzie zaistnienie konkurencji jest obecnie znacznie
ograniczone.
Tw orzenie w arunków dla harm onijnego rozw oju konkurencji na rynku energii z
uw zględnieniem stanu istniejącego, koniecznych działań dla zrów now ażenia szans
(pam iętając,

że

system y

te

były

projektow ane

w

innych

w arunkach

ekonom icznych szczególnie chodzi tutaj o system ciepłowniczy). Możliwe jest,
zatem w prow adzenie w w ybranych obszarach ograniczeń w rozwoju pełnej
konkurencji rzecz jasna w z góry określonym czasie.

b) zwiększanie efektywności systemów energetycznych (w tym zmniejszenie strat
energii w przesyle i dystrybucji) między innymi poprzez działanie nakierowane na
redukcję kosztów funkcjonowania energetyki, zapewnienie odbiorcom racjonalnych
cen energii i paliw.
W zrost

efektywności

system ów

energetycznych

poprzez

maksymalne

w ykorzystanie istniejących rezerw w źródłach ciepła, stacjach redukcyjnopom iarowych, stacji GPZ oraz system ach przesyłowych w sposób ekonomicznie
uzasadniony. Koniecznym jest, zatem zdefiniowanie istniejących i przyszłych
potrzeb energetycznych i zderzenie ich z istniejącymi rezerwam i, co pozwoli na
w skazanie optym alnego sposobu ich pokrycia. Działania takie pozwolą w
połączeniu z rozw ojem konkurencji na optymalizację ceny energii dla końcowego
odbiorcy.

c) wspomaganie rozwoju odnawialnych źródeł energii i pracujących w skojarzeniu,
w tym generacji rozproszonej
Rozwój źródeł skojarzonych i odnaw ialnych jest kolejnym punktem optymalizacji
funkcjonow ania system ów energetycznych, w związku z tym konieczna jest ocena
stanu aktualnego w wyżej w ym ienionym zakresie jak rów nież ocena potencjału
możliwości rozw oju gospodarki skojarzonej jak również możliwości lub naw et
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konieczności rozwoju źródeł ciepła i energii elektrycznej pracujących w oparciu o
paliwo odnaw ialne.

d) umacnianie lokalnego charakteru zaopatrzenia w ciepło
Działanie to ma na celu stw orzenie optymalnych w arunków dla rozwoju
istniejących system ów przesyłow ych w tym głównie system u ciepłowniczych.
Należy zatem przew idzieć konieczne działania rozwojowe dla pozyskania nowych
rynków ciepła, jak rów nież podjęcie działań modernizacyjnych dla zwiększenia
konkurencji układów ciepłowniczych. W ażne jest, zatem wskazanie optymalnego
sposobu rozw oju lokalnego rynku energetycznego, który będzie ujmował stan
obecny jak rów nież planow ane kierunki rozw oju społeczno-gospodarczego gminy.
Takie działania pozwolą na spełnienie kolejnego zadania wynikającego z „Polityki
energetycznej

Polski",

jakim

jest

stw orzenie

w arunków

dla

obniżenia

energochłonności w ytw arzania i przesyłu energii.
Polityka

energetyczna

gminy pow inna

być ponadto nakierow ana

na ochronę

środow iska. Planując zaopatrzenie w ciepło na swoim obszarze gmina powinna
uw zględniać proekologiczną politykę państw a poprzez między innymi popieranie
inw estycji proekologicznych zm ierzających do ograniczania emisji do środow iska oraz
dążenie do racjonalnego w ykorzystania energii elektrycznej i ciepła. Racjonalna
polityka energetyczna gminy realizow ana pow inna być między innymi poprzez
stosow anie energooszczędnego ośw ietlenia dróg, w stosunku do obiektów gminnych:
ocieplanie budynków , m odernizację instalacji centralnego ogrzewania, m odernizację
źródeł ciepła zw iązaną z podw yższeniem ich spraw ności oraz ze zmianą paliwa na
ekologiczne w tym odnaw ialne.
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4.

USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ2

Ustawa

z

11

czerwca

2016

r.

o

efektywności

energetycznej

jest

jednym

z najm łodszych aktów praw nych, odnoszących się do zagadnień z zakresu ochrony
środow iska.

Stanowi

ona

bezpośrednie

w ypełnienie

postanow ień

dyrektyw y

Parlam entu Europejskiego i Rady 2 0 1 2 /2 7 /U E z dnia 25 października 2012 r. w
spraw ie efektywności energetycznej, zm iany dyrektyw 2009/125/W E i 2010/30/U E
oraz uchylenia dyrektyw 200 4 /8 /W E i 2 0 0 6 /3 2 /W E (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012,
str. 1, z późn. zm.).
Ustawa ma zatem na celu stw orzenie m echanizm ów zachęcających do podjęcia działań
na rzecz popraw y efektywności energetycznej, w tym oszczędności energii.
Ustawa określa krajow y cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, określa
zakres Krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej, zadania
jednostek sektora publicznego w obszarze efektywności energetycznej, zasady
realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii, zasady przeprow adzania audytu
energetycznego przedsiębiorstw a oraz określa kary pieniężne ze niew ypełnienie
ustaw ow ych obowiązków.
Przepisy ustaw y stosuje się do przedsięw zięć służących popraw ie efektywności
energetycznej, realizow anych na terytorium Polski. Kluczowym w zakresie tytułu
i zakresu ustaw y pojęciem jest więc efektyw ność energetyczna. Zgodnie z definicją
zaw artą w art. 2 pkt. 3, jest to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego
obiektu,

urządzenia

technicznego

lub

instalacji,

w

typowych

w arunkach

ich

użytkow ania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez tenobiekt, urządzenie
techniczne lub instalację, albo w wyniku w ykonanej usługi niezbędnej do uzyskania
tego efektu.
Zgodnie z ustaw ą do zapew nienia efektyw ności energetycznej zobowiązany jest
rów nież sektor publiczny (rozdział 3). Jednostką sektora publicznego jest podm iot
sektora finansów publicznych, o którym m ow a w art. 9 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych. Jednostki takie muszą stosować co najmniej dwa z kilku
środków popraw y efektywności energetycznej, proponow anych w ustawie. Jednostka
sektora publicznego informuje o stosow anych środkach na swojej stronie internetow ej

2Bukowski Z. Ustawa efektywna energetycznie, www.ecomanager.pl
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lub w inny sposób, zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Środkami popraw y
efektywności energetycznej są:
1) realizacja i finansow anie przedsięw zięcia służącego popraw ie efektywności
energetycznej;
2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem
energii oraz niskimi kosztam i eksploatacji;
3) w ym iana eksploatow anego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie,
instalację lub pojazd, o których m owa w p k t 2, lub ich modernizacja;
4) realizacja przedsięw zięcia term om odernizacyjnego w rozum ieniu ustaw y z dnia 21
listopada 2008 r. o w spieraniu term om odernizacji i rem ontów (Dz. U. z 2014 r. poz.
712 oraz z 2016 r. poz. 615];
5) w drażanie system u zarządzania środow iskow ego, o którym mowa w art. 2 pkt 13
rozporządzenia Parlam entu Europejskiego i Rady (WE] nr 1221/2009 z dnia 25
listopada

2009

r. w

spraw ie

dobrow olnego

udziału

organizacji

w

systemie

ekozarządzania i audytu we W spólnocie (EMAS], uchylającego rozporządzenie (WE] nr
7 6 1 /2 0 0 1 oraz decyzje Komisji 2 0 0 1 /6 8 1 /W E i 2006/193/W E (Dz. Urz. UE L 342 z
22.12.2009, str. 1, z późn. zm.], potw ierdzone uzyskaniem w pisu do rejestru EMAS, o
którym m ow a w art. 5 ust. 1 ustaw y z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie
ekozarządzania i audytu (EMAS] (Dz. U. poz. 1060].
Podstaw ow ym instrum entem służącym realizacji celu krajowego ma być Krajowy plan
działań dotyczący efektywności energetycznej. M inister właściwy do spraw energii co
3 lata opracow uje krajow y plan działań dotyczący efektywności energetycznej, do dnia
31 stycznia roku, w którym jest obow iązek opracowania tego planu. Krajowy plan
działań dotyczący efektywności energetycznej zaw iera w szczególności:
•

opis planow anych program ów zaw ierających działania w zakresie popraw y
efektyw ności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki;

•

określenie krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej;

•

inform acje o osiągniętej oszczędności energii, w tym w przesyłaniu lub w
dystrybucji, w dostarczaniu orazw końcowym zużyciu energii;

•

strategię w spierania inwestycji w renow ację budynków.
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5. KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU
W ODNIESIENIU DO POLITYKI ENERGETYCZNEJ3
Koncepcja

Przestrzennego

Zagospodarow ania

Kraju

2030

(KPZK

2030)

jest

najw ażniejszym krajow ym dokum entem strategicznym dotyczącym zagospodarow ania
przestrzennego kraju. Została opracow ana zgodnie z zapisami ustaw y o planow aniu
i zagospodarow aniu przestrzennym z 27 m arca 2003 roku. Zgodnie z wymogami
ustaw ow ym i określono także wynikające z KPZK 2030 ustalenia i zalecenia dla
przygotow yw ania planów zagospodarow ania przestrzennego w ojewództw (pzpw).
W

dokum encie

przedstaw iono

wizję

zagospodarow ania

przestrzennego

kraju

w perspektyw ie najbliższych dw udziestu lat, określono cele i kierunki polityki
zagospodarow ania kraju służące jej urzeczyw istnieniu oraz wskazano zasady oraz
m echanizm y koordynacji i w drażania publicznych polityk rozwojowych mających
istotny w pływ terytorialny.
Proponow ane

w

KPZK

2030

now e

ujęcie

problematyki

zagospodarow ania

przestrzennego kraju polega na zm ianie podejścia do roli polityki przestrzennej
państw a w osiąganiu nakreślonych wizji rozwojowych. KPZK 2030 proponuje
zerw anie z dotychczasow ą dychotom ią planow ania przestrzennego i społecznogospodarczego na poziomie krajowym, w ojew ódzkim i lokalnym oraz w odniesieniu do
obszarów funkcjonalnych, w prow adza w spółzależność celów polityki przestrzennej z
celami polityki regionalnej, wiąże planow anie strategiczne z program ow aniem działań
w ram ach program ów rozw oju i program ów operacyjnych w spółfinansow anych ze
środków UE, określa działania państw a w sferze legislacyjnej i instytucjonalnej dla
w zm ocnienia

efektywności

system u

planow ania

przestrzennego

i

działań

rozwojowych (w tym inwestycyjnych) ukierunkow anych terytorialnie.
W stosunku do planów zagospodarow ania przestrzennego w ojewództw KPZK 2030
nakłada obow iązek w drożenia ustaleń i zaleceń, odnoszących się do delimitacji
obszarów funkcjonalnych i w drożenia działań o charakterze planistycznym w formie
opracow ania strategii, planów i studiów zagospodarow ania przestrzennego.
W śród uw arunkow ań polityki przestrzennego zagospodarow ania kraju KPZK 2030
m.in. wskazuje, iż zm iany technologiczne, takie jak rozwój energooszczędnych

3 Na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 przyjętego przez Radę Ministrów 13
grudnia 2011 roku
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technologii, rozwój „zielonej" energetyki oraz now e technologie w transporcie będą
oznaczały zm niejszenie bariery energetycznej rozwoju przestrzennego. Korzyści
odniosą

obszary

charakteryzujące

mogące
się

produkow ać

niskim

energię

poziom em

ze

źródeł

gazów

odnawialnych

cieplarnianych.

oraz

Drugim

uw arunkow aniem w skazyw anym przez om aw iany dokum ent jest stan i jakość
środow iska przyrodniczego, które w bardzo istotny sposób wpływają na stan
i perspektyw y rozw oju przestrzennego kraju i poszczególnych regionów.
KPZK 2030 przedstaw ia rów nież wizję przestrzennego zagospodarow ania Polski 2030.
Zgodnie

z

nią

polska

przestrzeń

jest

konkurencyjna

i innowacyjna

dzięki

w ykorzystaniu potencjału policentrycznej sieci m etropolii (w śród których znajduje się
m etropolia trójm iejska i jej obszar funkcjonalny). Kolejnym elem entem tej wizji jest
odporność polskiej przestrzeni na różne zagrożenia związane z bezpieczeństw em
energetycznym i naturalnym . W yraźnie w skazuje się tutaj znaczny w zrost energetyki
rozproszonej opartej przede w szystkim na OZE, której udział w finalnym zużyciu
energii przekracza 15% (a dla produkcji energii elektrycznej 19% z czego 45% jest
w ytw arzana przez energetykę w iatrow ą). Prognozuje się również istnienie dwóch
elektrow ni jądrow ych (a w budow ie są dalsze), które wytw arzają ponad 10%
całkow itej energii elektrycznej.
W odniesieniu do diagnozy sytuacji oraz istniejących uw arunkow ań KPZK 2030
form ułuje

sześć

w zajem nie

powiązanych

celów

polityki

przestrzennego

zagospodarow ania kraju w horyzoncie roku 2030. Spośród nich, najistotniejsze
z punktu w idzenia energetyki i środow iska są:

cel 4 i

kształtow anie

utrzym anie

wysokiej

stru k tu r
jakości

przestrzennych
środow iska

wspierających

przyrodniczego

osiągnięcie
w

walorów

krajobrazow ych Polski,

cel 5 - zwiększenie odporności stru k tu ry przestrzennej kraju na zagrożenia
naturalne i utraty bezpieczeństw a energetycznego oraz kształtow anie stru k tu r
przestrzennych w spierających zdolności obronne państwa.
W KPZK 2030

przejęto

obow iązek w drożenia

ustaleń

i zaleceń

do planów

zagospodarow ania przestrzennego w ojew ództw , odnoszących się do działań wobec
w skazanych

w

dokum encie

obszarów

funkcjonalnych

oraz w drożenia

działań

0 charakterze planistycznym w formie opracow ania strategii, planów i studiów
zagospodarow ania przestrzennego. Integralnym elem entem w procesie realizacji wizji
1 założeń nowego sytem u jest Plan działań służący realizacji KPZK 2030, zawierający
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propozycje zagadnień, term inów i jednostek realizacyjnych odpowiedzialnych za
przygotow anie zmian o charakterze praw nym i instytucjonalnym.

6. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE CIEPŁA,
ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWYCH A OBOWIĄZKI GMIN
ZGODNIE Z PRAWEM POLSKI I MIĘDZYNARODOWYM
Do podstaw ow ych 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
w arunku sam ofinansow ania się sektora paliwowo - energetycznego),
minimalizacja szkodliwych dla środow iska skutków funkcjonowania sektora
paliwowo - energetycznego na obszarze gminy,
zapew nienie bezpieczeństw a i pew ności zasilania w zakresie ciepła energii
elektrycznej i paliw gazowych.

6.1

Realizacja programu racjonalnego gospodarowania zasobami energii na
poziomie gminy

6.1.1 Realizacja programu racjonalnego gospodarowania ciepłem na poziomie
gminy
Racjonalna gospodarka ciepłem może w gm inie odbywać się poprzez podejmowanie
przedsięw zięć związanych ze zw iększeniem efektywności wykorzystania energii
cieplnej w obiektach gminnych (term orenow acja i term om odernizacja budynków,
m odernizacja w ew nętrznych instalacji grzewczych oraz w yposażanie w elem enty
pom iarow e i regulacyjne, w ykorzystyw anie energii odpadowej), a także w spieranie
organizacyjno -

praw ne przedsięw zięć term om odernizacyjnych podejmowanych

przez użytkow ników

indyw idualnych

(np. prow adzenie

doradztw a

w

zakresie

racjonalizacji gospodarki energią, audytingu energetycznego, etc).
Dla

nowo

projektow anych

obiektów

decyzje

o

w arunkach

zabudowy

i

zagospodarow ania terenu pow inny uw zględniać proekologiczną i energooszczędną
politykę państw a i gminy (np. użytkow anie energii przyjaznej ekologicznie, stosowanie
energooszczędnych

technologii

w

budow nictw ie

i

przemyśle,

opłacalne

w ykorzystyw anie energii odpadowej i inne).
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Gmina pow inna prom ow ać indyw idualne działania właścicieli lokali polegających
na przechodzeniu do użytkow ania 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.
Należy w spierać wszelkie działania zw iązane z utylizacją odpadów przemysłowych,
w ykorzystyw aniem energii odpadow ej oraz skojarzonym w ytwarzaniem energii.
Powinno

się

wykonywać

w stępne

analizy

techniczno-ekonomiczne

dotyczące

możliwości w ykorzystania lokalnych źródeł odnawialnych (energia wiatru, energia
cieków wodnych, zasoby geoterm alne, pom py ciepła powietrze-woda, energia
prom ieniow ania słonecznego czy energia chem iczna biomasy) na potrzeby pokrycia
potrzeb energetycznych gminy.

6.1.2 Realizacja programu racjonalnego gospodarowania energią elektryczną
na poziomie gminy
Gmina

pow inna

dążyć

do

stopniow ego

przechodzenia

na

stosow anie

energooszczędnych źródeł św iatła w obiektach użyteczności publicznej oraz do
ośw ietlenia ulic, placów itp., a także pow inna przeprow adzać regularne prac
konserw acyjno-napraw cze i czyszczenia oświetlenia.

6.1.3 Realizacja programu racjonalnego gospodarowania gazem na poziomie
gminy
W celu zw iększenia w ykorzystania in frastru k tu ry gazowniczej Gmina powinna
pozyskiwać nowych odbiorców gazu z sieci poprzez w spółfinansowanie inwestycji w
zakresie przyłączy.
Należy dbać o stopniow ą wym ianę zużytych odcinków sieci gazowej, racjonalne
planow anie rem ontów i konserwacji oraz dążyć do pełnej automatyzacji pracy system u
dystrybucyjnego gazu ziemnego.
W ażnym elem entem racjonalizacji w ykorzystania paliw i energii jest zbadanie
możliwości w ykorzystania istniejących nadw yżek i lokalnych zasobów paliw i energii
(w tym energii pochodzącej ze źródeł odnaw ialnych oraz z układów w sposób
skojarzony produkujących ciepło i energię), a także zagospodarow anie energii
odpadow ej z istniejących instalacji przem ysłowych.
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Obecnie w krajach wysoko rozw iniętych w związku z rosnącymi wymaganiami
ochrony

środow iska

naturalnego

obserw uje

się

duży

postęp

w

dziedzinie

w ykorzystyw ania lokalnych, odnaw ialnych źródeł energii. W edług prognoz Komisji
Europejskiej energia ze źródeł odnaw ialnych w najbliższej przyszłości w coraz
w iększym

stopniu

będzie

rów norzędnie

konkurow ać

z

energią

w ytw arzaną

konw encjonalnie.
Z tendencjam i tymi w spółgra polityka energetyczna Państw a Polskiego nastaw iona
rów nież na rozwój odnaw ialnych źródeł energii, co znajduje swoje odzwierciedlenie
w ustaw ie Prawo Energetyczne z dnia 10 kw ietnia 1997 r., oraz ustawie o w spieraniu
przedsięw zięć term om odernizacyjnych z dnia 9 maja 2008r.
W ładze lokalne, a w szczególności gminy już obecnie odgrywają istotną rolę w rozwoju
w ykorzystyw ania odnaw ialnych źródeł energii w Polsce. Rola ta będzie rosła w miarę
rozw oju

technologii

energii

odnaw ialnej

i w

miarę

umacniania

się reform y

sam orządow ej.

6.2

Zasady gminnego planowania energetycznego przyjęte w przedmiotowych
„Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe gminy Zdzieszowice"

6.2.1 Dwutorowe zaopatrzenie w energię
Niniejsze „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe gminy Zdzieszowice” został sporządzony w oparciu o zasadę dw utorow ego
zaopatrzenia w energię, zgodnie z którą na danym obszarze wystarczające i w pełni
uzasadnione

jest istnienie tylko

dwóch

system ów energetycznych. Zaleca się

w spółistnienie 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 dw utorow ego zaopatrzenia w energię to uniknięcie dublujących się
inw estycji (np. konieczność rów noczesnej modernizacji system u gazowniczego i
ciepłowniczego na tym samym teren ie) oraz dużych nakładów ponoszonych na
konserw ację.
Zasada dw utorow ości w planow aniu energetycznym gminy jest bardzo ważnym
instrum entem - pozwala ona wyznaczyć perspektyw iczne obszary sprzedaży ciepła
sieciowego, gazu i innych nośników, co z kolei jest narzędziem niezbędnym w
określaniu relacji cen do kosztów w planow aniu długofalowym.

7. HARMONOGRAM PRAC NAD „ZAŁOŻENIAMI DO PLANU
ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA
GAZOWE GMINY ZDZIESZOWICE"
Pierw szym etapem prac przy aktualizow aniu „Założeń do planu zaopatrzenia gminy
Zdzieszowice w ciepło, energię elektryczną i paliw a gazowe” była aktualizacji danych
zarów no

od

przedsiębiorstw

sprzedaw ców

energii,

(producentów

i

a

energetycznych

także

konsum entów

jej

(producentów,

konsum entów ),

energii),

zarządców

zakładów

dystrybutorów

i

przemysłowych

nieruchomości,

obiektów

użyteczności publicznej (konsum entów energii).
Po zaktualizow aniu uzyskaniu danych zostały one przeanalizow ane i poddane
opracow aniu, na m apach cyfrowych w rysow yw ano systemy ciepłowniczy, elektro
energetyczny i gazowniczy.
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7.1

Źródła informacji

Dane wejściowe zw iązane z w ykonyw aniem „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliw a gazowe gminy Zdzieszowice" uzyskano z następujących
źródeł:
-

Urząd Miejski w Zdzieszowicach (dane w ejściow e do projektu - stan istniejący),

-

TAURON Dystrybucja SA Oddział w Opolu (system elektroenergetyczny),

-

O perator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, Oddział w
Świerklanach (system gazowniczy),

-

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii
Krajowej 5, (system gazowniczy),

-

pozostałe przedsiębiorstw a i podmioty.
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8.

WSPÓŁPRACA Z SĄSIEDNIMI GMINAMI

W ram ach prac związanych z aktualizacją „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliw a gazowe gminy Zdzieszowice” w ystąpiono do gmin
sąsiadujących z zapytaniem o możliwość w spółpracy w zakresie realizacji związanych
z system am i zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a w
szczególności zadań dotyczących budow y/rozbudow y systemów ciepłowniczych,
inwestycji energetycznych i proekologicznych oraz zagospodarowania źródeł energii
odpadow ej i odnawialnej. Gminy, do których skierow ano zapytania to:
•

Gogolin,

•

Kędzierzyn-Koźle,

•

Leśnica,

•

Krapkowice,

•

Reńska Wieś,

•

Strzelce Opolskie,

•

Walce.

Z odpow iedzi uzyskanych od gmin sąsiadujących, że żadna z gmin nie widzi
bezpośredniej możliwości w spółpracy w określonym w zapytaniach zakresie bądź nie
jest w stanie sam odzielnie określić zakresu takiej współpracy. Gminy sąsiadujące
w yrażają jednakże taką wolę w spółpracy w przypadku zaistnienia okoliczności
wymagających podejm ow ania w spólnych decyzji i zadań w zakresie zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliw a gazowe.
Niezależnie od stanow iska gmin, dla celów niniejszego opracowania, dokonano analizy
możliwości w spółpracy gminy Zdzieszowice z sąsiednim i jednostkam i samorządowym i
w

trzech

sektorach

energetycznych:

ciepłownictwa,

energii

elektrycznej

oraz

gazownictwa. Wyniki analiz przedstaw iono w dalszej części rozdziału.

8.1 Zaopatrzenie w ciepło
Gmina Zdzieszowice zaopatryw ana jest w ciepło systemowe oraz z lokalnych kotłowni
lub poprzez ogrzew anie indywidualne.
Zasilanie w ciepło system ow e nie ma pow iązań z sąsiednimi gminami. W związku z
powyższym nie w ystępuje tutaj w spółpraca pom iędzy Gminą Zdzieszowice a gminami
sąsiednim i w zakresie ciepłow nictw a scentralizow anego oraz nie przewiduje się takiej
w spółpracy w przyszłości ze względu na m ałe zurbanizow anie terenu gmin sąsiednich.
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W spólnym celem gmin pow inno być jednakże staranie o zmniejszenie niskiej emisji,
zm niejszenie energochłonności istniejących budynków oraz zwiększenie świadomości
odnośnie

oszczędzania energii i w ykorzystyw ania do produkcji ciepła źródeł

odnaw ialnych takich jak pom py ciepła czy panele fotowoltaiczne.

8.2

Zaopatrzenie w gaz

Gmina Zdzieszowice jest gminą zgazyfikowaną.
Przez gminę przebiegają sieci m agistralne wysokiego ciśnienia gazu ziemnego:
Zdzieszowice - W rocław i Zdzieszowice - Blachownia z odgałęzieniem w kierunku
Strzelec Opolskich jak rów nież gazociąg Zdzieszowice - Tworzeń. Ponadto przez teren
gm iny przebiega gazociąg gazu koksowniczego relacji Zdzieszowice - Zakłady Azotowe
Kędzierzyn.
Rozbudowa system u gazowniczego lub jego modernizacja może w przyszłości
wym agać w spółpracy między gminami w zakresie system u gazowniczego.
W spółpraca między gminami realizow ana będzie możliwa w ram ach działalności
przedsiębiorstw energetycznych (np. budow a przez przedsiębiorstw o energetyczne
now ego gazociągu może wymagać w spółpracy między gminami w zakresie trasy jego
przebiegu).
Ponadto rozszerzanie sieci gazowych na now e tereny (gazyfikacja nowych terenów )
wymagać może w przyszłości w spółpracy m iędzy gminami w zakresie wykorzystania
rezerw system u do podłączenia nowych odbiorców i gazyfikacji nowych terenów w
szczególności położonych przy granicach gmin.

8.3

System elektroenergetyczny

Gmina Zdzieszowice zasilana jest w energię elektryczną liniami średniego napięcia
w yprow adzonym i z GPZ Koksochemia Zdzieszowice i GPZ Zdzieszowice.
Przez gm inę przebiegają rów nież linie wysokiego 220 kV i 110 kV.
Biorąc pod uwagę powyższe uw arunkow ania techniczne, w ystępują zatem powiązania
m iędzy infrastrukturalne gminą Zdzieszowice a gminami sąsiadującymi w ram ach
system u elektroenergetycznego.
W związku z planow anym rozw ojem gminy i uzbrajaniem nowych terenów w tym
terenów rozw ojow ych nie można wykluczyć, iż w przyszłości konieczna będzie
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w spółpraca pom iędzy gminą Zdzieszowice a innymi gminami w zakresie systemu
elektroenergetycznego.
W chwili obecnej zakres w spółpracy z gm inam i sąsiadującymi w ram ach rozbudow y i
m odernizacji system u elektroenergetycznego realizowany jest w ram ach działalności
TAURON Dystrybucja S.A. w Opolu.
W spółpraca

m iędzygm inna

może

obejm ow ać

m.in.

w spółpracę

w

zakresie

zorganizow ania przetargu na w spólny zakup energii celem uzyskania bardziej
konkurencyjnych cen lub zaw arcia um ow y o w spółdziałaniu gmin przy wyborze
jednego wykonawcy, który w ram ach p a rtn e rstw a publiczno-prywatnego lub innego
odpow iedniego m odelu praw no-finansow ego

zaprojektuje, sfinansuje i wykona

niezbędne roboty budow lane i dostawy, udzieli gwarancji oszczędności w zużyciu
energii cieplnej i elektrycznej przez objęte przedsięwzięciem obiekty, jak również
świadczył będzie usługi zarządzania energia cieplną i elektryczną w tych budynkach w
okresie trw ania umowy.
Niezwykle istotnym jest, iż w spółpraca gmin w zakresie ww. przedsięwzięć spowoduje
zm niejszenie emisji do atm osfery zanieczyszczeń oraz podniesie jakość życia naszych
m ieszkańców. Zmieni także w izerunek objętych przedsięwzięciem szkół i przedszkoli,
a być może rów nież innych obiektów użyteczności publicznej.
Należy w spom nieć, że model p artn erstw a publiczno-prywatnego (PPP) staje się
niezwykle atrakcyjną alternatyw ą w stosunku do typowego, opartego o ustaw ę prawo
zam ów ień publicznych, sposobu w yboru w ykonaw cy robót i formułę realizacji zadań
w łasnych gminy. Pozwala on bow iem sfinansow ać przedsięwzięcie ze środków
p a rtn e ra pryw atnego przy spłacie rozłożonej na długi okres jedynie z uzyskanych,
zagw arantow anych przez p artn era pryw atnego oszczędności w zużyciu energii
cieplnej i elektrycznej. Z tego też pow odu sam orządy gminne, mając do dyspozycji na
cele inwestycyjne coraz mniej pieniędzy we w łasnych budżetach, coraz chętniej sięgają
po takie rozwiązania. W chwili obecnej w Polsce zawartych jest kilkanaście umów o
PPP dotyczących

popraw y efektywności energetycznej

budynków użyteczności

publicznej.

8.4

Odnawialne źródła energii i gospodarka paliwami

W spólnym celem gminy Zdzieszowice i gmin sąsiadujących powinno być zwiększenie
świadom ości m ieszkańców odnośnie w ykorzystania energii odnawialnych, a także

ROZDZIAŁ 1
Id: 0DD34391-3B9B-43C3-84BA-D0C80DA7E6B9. Projekt

str. 26
Strona 29

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe gminy Zdzieszowice na lata 2021-2036

podejm ow anie wspólnych inicjatyw odnośnie możliwości pozyskiwania środków na
finansow anie inwestycji z zakresu odnaw ialnych źródeł energii.
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1.

POŁOŻENIE I PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

1.1 Położenie
Gmina Zdzieszowice położona jest w południow ej części Polski, we wschodniej części
w ojew ództw a opolskiego, południow o-w schodniej części powiatu krapkowickiego, u
podnóża Góry Św. Anny (rysunek 1). Gmina Zdzieszowice od strony południowej
graniczy z m iastem Kędzierzyn Koźle i gminą Reńska Wieś, od zachodu z gminą Walce,
Krapkowice i Gogolin, od północy z gm iną Strzelce Opolskie, a od wschodu z gminą
Leśnica.

powiat krapkowicki

Rys. 1 Lokalizacja gminy Zdzieszowice na tle podziału adm inistracyjnego w ojew ództw a
opolskiego [powiaty].

1.2 Podział administracyjny
Obszar gminy obejmuje m iasto Zdzieszowice obejmujące obszar ponad 1 232,9 ha oraz
6 sołectw o następujących pow ierzchniach:
• Januszkowice - 995,5 ha
• Krępna - 1 019,9 ha
• Rozwadza - 751,7 ha
• Oleszka i Dalnie - 442,9 ha
• Żyrowa - 941,8 ha
• Jasiona - 343,7 ha
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2.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

2.1 Powierzchnia
Całkowita pow ierzchnia Gminy Zdzieszowice wynosi 5 733,7 ha (ok. 57 km2), co
sytuuje gminę w grupie mniejszej wielkości w skali regionu.
Grunty w gminie m ożna podzielić ze względu na funkcję jaką spełniają na:
•

użytki rolne

3 631 ha - 63 %

•

lasy i grunty leśne

873 h a - 1 5 %

•

grunty zabudow ane i zurbanizow ane

774 ha -1 4 %

•

pozostałe grunty i nieużytki

455 ha - 8%

Użytki rolne stanow ią: grunty orne, sady, łąki i pastwiska. Rozkład struktury użytkowej
gminy przedstaw iono na rysunku 2.

użytki rolne

lasy i grunty leśne

zabudowane i zurbanizowane

pozostałe grunty i nieużytki

Rys. 2 Struktura użytkowa gruntów na terenie gminy Zdzieszowice.
Przewagę gruntów w gminie Zdzieszowice stanow ią użytki rolne (63 %), w których
dom inują grunty orne stanow iące zw arte kom pleksy w północnej i południowej części.
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^

2.2

Zasoby przyrodnicze

Do najważniejszych zasobów przyrodniczych obszaru należą:
•

cieki w odne

Obszar gminy Zdzieszowice w całości należy do zlewni Odry. Pod względem
hydrograficznym w całości położona jest ona w zlewniach cząstkowych potoków Anka,
Padół, Cegielnia oraz w zlewni bezpośredniej rzeki Odra. Reżim hydrologiczny rzeki
Odry w Zdzieszowicach jest całkowicie przeobrażony przez sterow anie przepływ am i
na śluzach rzecznych powyżej gminy.
•

surow ce naturalne

Na terenie gminy brak jest eksploatow anych złóż surowców energetycznych (węgiel
kam ienny, węgiel brunatny, gaz ziemny).
•

gleby

Na obszarze gminy w ystępują:
-

gleby brunatne: 52 %

-

mady: 26,9 %

-

rędziny brunatne: 7 %

-

pseudobielicow e: 6,8 %

-

gleby organiczne: 4,8 %

-

czarne ziemie: 2,7 %

•

kom pleksy leśne i formy ochrony przyrody

Lasy stanow ią około 15 % pow ierzchni gminy to jest około 873 ha.
Spośród form ochrony przyrody wyszczególnionych w art. 6 ustaw y o ochronie
przyrody na terenie gminy Zdzieszowice w ystępują następujące formy ochrony
przyrody, które stanow ią obszar o pow ierzchni ponad 1 152 ha co stanowi koło 20,1 %
pow ierzchni Gminy:
-

Park Krajobrazowy „Góra św. Anny",

-

Rezerw at przyrody „Lesisko”,

-

Obszar chronionego K rajobrazu „Łęg Zdzieszowicki",

-

Obszar N atura 2000 „Góra św. Anny",
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-

Obszar N atura 2000 „Łęg Zdzieszowicki".

Dodatkowo w bezpośredniej bliskości od granic gminy (w zakresie powiązań
przyrodniczych) zlokalizowane są inne istotne dla regionu wielkopowierzchniowe
form y ochrony przyrody. Są to:
-

Park Krajobrazowy „Góra św. Anny" - na północ od granicy gminy,

-

Obszar Chronionego K rajobrazu „Bory Niemodlińskie" - na północny - zachód
od granic gminy,

-

obszar N atura 2000: Góra świętej Anny (PLH160002) - na północny - wschód
od granic gminy,

-

2.3

obszar Natura 2000: Kamień Śląski (PLH160003) - na północ od granic gminy.

Klimat

Klimat gminy podobnie jak całej Polski jest przejściowy, kontynentalno-m orski,
kształtow any

na

przem ian

przez

m asy

pow ietrza

napływające

znad

Oceanu

Atlantyckiego lub w schodniej Europy i Azji.
Rejon gminy należy do cieplejszych w Polsce i charakteryzuje się: przewagą wpływów
oceanicznych, mniejszymi od przeciętnych tem peratur, wczesną wiosną, długim
ciepłym latem, łagodną i krótką zimą oraz malejącymi opadami w kierunku centrum
kraju.
W edług pom iarów średnia tem p eratu ra roczna wynosi około 8,2 °C; stycznia (-1,9 °C),
a lipca 17,8 °C. W skali roku średnia liczba dni, w których tem p eratu ra pow ietrza może
w ynieść 0 °C wynosi 86, dni mroźnych z ujem ną tem peraturą pow ietrza w ciągu całej
doby jest 29, zaś dni ciepłych z tem p eratu rą minimalną powyżej 0 °C jest 250.
Izoam plitudy roczne kształtują się na poziom ie 19 - 20 °C.

2.4

Charakter gminy

Gmina

Zdzieszowice

ma

w ielofunkcyjny

charakter

z

wiodącą

rolą

sektora

przem ysłow ego. Zdecydowana w iększość m ieszkańców pracuje w miejscowych
zakładach produkcyjnych. Pozostała grupa pracuje w sektorze rolniczym bądź
usługowym. Miasto Zdzieszowice pełni funkcję administracyjną, stanow i ośrodek
koncentracji usług dla ludności oraz obsługi rolnictwa. W mieście znajdują się
najw iększe na terenie gminy zakłady przem ysłow e tj. koksownia Zdzieszowice. Tym
samym m iasto Zdzieszowice pełni funkcję lokalnego centrum rozwoju, które jest
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istotnym czynnikiem w zrostu i kum uluje usługi oraz inne działalności gospodarcze w
skali

umożliwiającej

społeczny

i

ekonom iczny

rozwój

sąsiadujących

z nimi

miejscowości.

2.5

Ludność

Liczba m ieszkańców Gminy Zdzieszowice wg danych statystycznych (stan ludności wg
faktycznego miejsca zam ieszkania] na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 16 722 osób.
Zmiany liczby ludności w latach 2012 -2019 (wg danych statystycznych - stan ludności
wg faktycznego miejsca zam ieszkania na 31 grudnia, dane GUS) przedstaw ia tabela
n r 1.
Tabela 1. Stan ludności gminy w edług faktycznego miejsca zamieszkania
Rok
I.ir7.ha
m ieszkańców

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 303

16 213

16 108

16 040

15 914

15 889

15 752

15 722

W latach 2012-2019 w ystąpił spadek liczby ludności gminy Zdzieszowice o około 3.5
%.
Na rysunku 2 przedstaw iono liczbę ludności gminy Zdzieszowice w latach 2012 2019, a na rysunku 3 zm iany zasobów dem ograficznych z podziałem na płeć.

Rys. 2 Całkowita liczba ludności w gminie Zdzieszowice.
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2012

2013

2014

Rys. 3 Liczba ludności w gminie Zdzieszowice według płci.
Strukturę w iekow ą ludności gminy na koniec roku 2019 przedstaw iono w tabeli 2.
Tabela 2. Struktura wiekowa ludności w 2019 r. (wg GUS - 2019 r.]
Przedziały wiekowe

Gmina Zdzieszowice
Liczba osób

Udział %

0-4

760

4.92%

5-9

708

4.59%

10-14

744

4.82%

15-19

905

5.86%

20-24

1168

7.56%

25-29

1315

8.52%

30-34

1419

9.19%

35-39

1283

8.31%

40-44

1145

7.42%

45-49

1155

7.48%

50-54

1291

8.36%

55-59

1366

8.85%

60-64

1078

6.98%

65-69

523

3.39%

70-74

580

3.76%

75-79

439

2.84%

80-84

262

1.70%

>85

162

1.05%

Ogółem

ROZDZIAŁ 2
Id: 0DD34391-3B9B-43C3-84BA-D0C80DA7E6B9. Projekt

15 440

100.00%

str. 7
Strona 38

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe gminy Zdzieszowice na lata 2021-2036

3.

CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY GMINY

3.1 Zasoby mieszkaniowe
Zasoby

m ieszkaniow e

gminy

Zdzieszowice

to

przede

wszystkim

budynki

jednorodzinne będące w łasnością pryw atną. Budownictwo w ielorodzinne stanow ią
budynki w ielorodzinne należące głów nie do w spólnot mieszkaniowych spółdzielni
oraz budynki będące w łasności gminy.
W edług danych statystycznych w 2019 roku liczba mieszkań w gminie wynosiła 5 100
przy łącznej pow ierzchni użytkowej m ieszkań ponad 389 tys. m2. Porównanie zasobów
mieszkaniowych w latach 2012-2019, p rzedstaw ia tabela 3.
Tabela 3. Porównanie zasobów mieszkaniowych w latach 2012-2019.

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Llczha,
5 039
5 050
5 055
5 062
5 075
5 082
5 092
5 100
mieszkań
Powierzchnia
użytkowa
379 954 381721 382 551 383 750 385 761 387 160 388182 389 365
mieszkań, m2
____________________________________________
■

Na rysunku 4 przedstaw iono zm iany pow ierzchni budownictwa mieszkaniowego
w gminie oraz zm iany liczby mieszkań.

a
te

I
w

E
o

CU
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Rys. 4 Budownictwo mieszkaniowe - powierzchnia użytkowa i liczba mieszkań.
Gmina Zdzieszowice posiada scentralizow any system ciepłowniczy na terenie
m iasta

Zdzieszowice.

Poza

obiektam i

przyłączonymi

do

sieci

cieplnej,

poszczególne jednostki adm inistracyjne, usługowe jak i zabudowa mieszkaniowa
zaopatryw ane są z indyw idualnych źródeł ciepła.
Tabela 4. Zasoby budownictwa mieszkaniowego wyposażone w instalacje centralnego
ogrzewania oraz przyłączone do gazu sieciowego
Wyszczególnienie

Ilość mieszkań

Mieszkania zamieszkane ogółem
Mieszkania z centralnym ogrzewaniem
Mieszkania przyłączone do gazu sieciowego

5 092
4 773
3 580

■

,

i

mmm mmmmm

mmmmmm

Budownictwo m ieszkaniow e w gminie Zdzieszowice charakteryzują następujące
wskaźniki:
przeciętna liczby osób / m ieszkanie: 3,08
przeciętna pow ierzchnia użytkow a m ieszkania: 76,3 m 2
przeciętna pow ierzchnia użytkow a / osobę: 24,8 m 2
ilość m ieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców: 324,4
Na

rysunku

5

przedstaw iono

zm iany

w ybranych

wskaźników

budow nictw a

m ieszkaniow ego w gminie Zdzieszowice w latach 2012 - 2019.
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Rys. 5 W skaźnik pow ierzchni m ieszkaniow ej na jednego m ieszkańca gminy.

Na

terenie

gminy

funkcjonują

spółdzielnia

mieszkaniowa

oraz

w spólnoty

m ieszkaniow e zgodne z zestaw ieniem :
• Spółdzielnia m ieszkaniow a Koksownik: Osiedle Piastów 24, 47-330 Zdzieszowice
• W spólnota mieszkaniowa: Żyrowa ul. Ogrodowa 9a,
• W spólnota m ieszkaniow a: Rozwadza, ul. Szkolna 25-27 i 31-33,
• W spólnota m ieszkaniow a: Krępna, ul. Cegielniana 12,
• W spólnota Mieszkaniowa: 47-330 Zdzieszowice , Kościuszki 8 lok. 6
• Wolność. W spólnota Mieszkaniowa: 47-330 Zdzieszowice, Wolności 1-3-5
• W spólnota Mieszkaniowa: 47-330 Zdzieszow ice, Leśna 10A
• Przyjaźń. W spólnota Mieszkaniowa: 47-330 Zdzieszowice, Chopina 12
• Astra. W spólnota mieszkaniowa: 47-330 Zdzieszowice, Kościuszki 14e lok. 10
• W spólnota Mieszkaniowa: 47-330 Zdzieszowice, Korfantego 1 lok. 3
• W spólnota Mieszkaniowa: 47-330 Zdzieszowice, Korfantego 2 lok. 2
• W spólnota mieszkaniowa: 47-330 Zdzieszowice, Akacjowa lOa lok. 3
• W spólnota mieszkaniowa: 47-330 Zdzieszowice, Akacjowa 8a lok. 7
• W spólnota mieszkaniowa: 47-330 Zdzieszowice, Korfantego 20c lok. 7
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• W spólnota mieszkaniowa: 47-330 Zdzieszowice, Kościuszki 15e lok. 1
• W spólnota mieszkaniowa: 47-330 Zdzieszowice, Kościuszki 9 lok. 3
• W spólnota m ieszkaniowa: 47-330 Zdzieszowice, Korfantego 7 lok. 4
• W spólnota m ieszkaniowa: 47-330 Zdzieszowice, Kościuszki 6 lok. 1
• W spólnota m ieszkaniowa: 47-330 Zdzieszowice, Akacjowa 12a lok. 1
• W spólnota m ieszkaniowa: 47-330 Zdzieszowice, Akacjowa 7b lok. 4
• Zgoda. W spólnota m ieszkaniowa: 47-330 Zdzieszowice, Akacjowa 5a lok. 9
• W spólnota Mieszkaniowa: 47-330 Zdzieszowice, Akacjowa 3b lok. 12
• W spólnota Mieszkaniowa: 47-330 Zdzieszowice, Akacjowa 4a lok. 7
• W spólnota Mieszkaniowa: 47-330 Zdzieszowice, Kościuszki 1 lok. 3
• W spólnoty Mieszkaniowe: 47-330 Zdzieszowice, Piastów 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9.

4. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
W edług stanu na dzień 31 grudnia 2019r. na teren ie gminy Zdzieszowice funkcjonuje
1089

zarejestrow anych

podm iotów

gospodarczych.

Działalność

gospodarcza

prow adzona jest praktycznie we w szystkich istniejących branżach.
Tabela 5: Liczba zarejestrow anych podm iotów gospodarczych w Gminie Zdzieszowice w
latach 2017-2019.

Rok

Liczba podmiotów
zarejestrowanych
ogółem

Sektor
publiczny

Sektor
prywatny

1

2017

1043

30

1012

2
3

2018
2019

1049
1089

30
29

1018
1058

Lp.

5. JEDNOSTKI OŚWIATOWE
Jednostki ośw iatow e na terenie gminy scharakteryzow ano na podstaw ie danych
Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach:
•

Publiczne Przedszkole Nr 2 Plac 1 Maja 11, 47-330 Zdzieszowice;
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•

Publiczne Przedszkole Nr 3 im. "Pszczółki Mai" ul. Zielona 19a, 47-330
Zdzieszowice;

•

Publiczne Przedszkole Nr 5 ul. Zielona 19, 47-330 Zdzieszowice;

•

Publiczne Przedszkole n r 6 im. Jana Brzechwy w Zdzieszowicach;

•

Publiczne Przedszkole w Żyrowej ul. Poprzeczna 7,47-330 Zdzieszowice;

•

Publiczna Szkoła Podstaw ow a Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach ul.
Bolesława Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice;

•

Publiczna Szkoła Podstaw ow a Nr 2 im. A rtura Gadzińskiego Plac 1 Maja 1, 47330 Zdzieszowice;

•

Publiczna Szkoła Podstaw ow a Nr 3 im. W ładysława Sikorskiego ul. Nowa 3, 47330 Zdzieszowice;

•

Publiczna Szkoła Podstaw ow a w Januszkowicach ul. Lesiańska 6, 47-330
Zdzieszowice;

•

Publiczna Szkoła Podstaw ow a im. Stanisław a Rosponda w Żyrowej Wojska
Polskiego 4, 47-330 Zdzieszowice;

•

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, Góry Świętej Anny 2 la, 47330 Zdzieszowice.

6. SŁUŻBA ZDROWIA
•

Usługi Pielęgniarskie i Masażu Maria Banach ul. Filarskiego 19

•

Gabinety Lekarskie WILKOSZ-MED s.c. Zdzieszowice ul. Strzelecka 54

•

NZOZ Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego R. Cieślewicz, P. Romanowicz
Spółka Jawna Zdzieszowice ul. Filarskiego 19

•

NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej s.c. A. Ryzner, A. Rzemińska Zdzieszowice
ul. Filarskiego 19

•

NZOZ MEDIKA Krępna ul. Jasiońska 8

•

Specjalistyczna

Praktyka

Lekarza

Rodzinnego

Schindzielorz

Dariusz

ul. Piastów 24 segm. B lok.12.

7. JEDNOSTKI KULTURALNE
•

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna ul. Bolesława Chrobrego 18, 47-330
Zdzieszowice
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•

Miejsko-Gminny O środek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach ul.
Pow stańców Śląskich 47-330 Zdzieszowice
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8. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W GMINIE
O stanie

czystości

rozpatryw anym

pow ietrza

terenie

atm osferycznego,

decydują głów nie

gleb

i

roślin

oraz

wód,

na

czynniki antropogeniczne, ale także

m eteorologiczne i topograficzne.
Stan pow ietrza na terenie gminy Zdzieszowice jest m onitorow any w ram ach
Państw ow ego

M onitoringu Środowiska przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony

Środowiska w Opolu. Na terenie gminy Zdzieszowice zlokalizowana jest jedna stacja
pom iarow a

GIOŚ

m iędzynarodow y

przy
kod

ul.

stacji:

Piastów

6

(krajowy

PL0222A

(rys.

kod

stacji:

6). Stacja ta

OpZdziePiast,

posiada

możliwość

m anualnego i autom atycznego pom iaru stężeń pyłu PM10 oraz automatycznego
pom iaru B(a)P, w ram ach państw ow ego m onitoringu jakości pow ietrza prowadzonego
przez WIOŚ Opole.

i

*50

a^óif

Rys. 6 Mapa z lokalizacją stacji GIOŚ na terenie gminy Zdzieszowice, Ł
Gmina Zdzieszowice nie posiada kom pleksowego system u m onitoringu zanieczyszczeń
pow ietrza, który uw zględniałby zbieranie danych o wszystkich zanieczyszczeniach
em itow anych do atm osfery w sposób ciągły. Na stan zanieczyszczenia pow ietrza
atm osferycznego w pływ ają następujące czynniki:

1 Strona internetowa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - Mapa stacji pomiarowych https://powietrze.gios.gov.pl/
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•

rodzaj i ilość zanieczyszczeń pyłowych i gazowych emitowanych przez
źródła emisji zlokalizowane na danym terenie,

•

sposób w prow adzania zanieczyszczeń do pow ietrza atmosferycznego
(rodzaj i wysokość em itorów ),

•

w arunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze.

Trzeci z ww. czynników uzależniony jest silnie od lokalizacji badanego terenu, a w
szczególności od w ystępujących na danym

terenie zjawisk atmosferycznych i

topograficznych decydujących o intensyw ności wymiany mas pow ietrza w atmosferze.
Najważniejszymi z tych zjawisk są:
kierunek w iatru;
prędkość w iatru;
dyfuzja atm osferyczna (m iara burzliw ości atmosfery);
szorstkość terenu; roślinność i zagospodarow anie przestrzenne;
pochłanianie zanieczyszczeń przez podłoże suche;
przem iany zanieczyszczeń w atm osferze;
w ym yw anie zanieczyszczeń przez opady;
górna inw ersja tem p eratu ry (grubość w arstw y mieszania);
sk ręt w iatru z w ysokością (zjawisko zw iązane z ruchem geograficznym);
krzyw oliniow y ruch pow ietrza (zjawisko zw iązane z ruchem obrotow ym Ziemi);
kumulacja zanieczyszczeń w chmurach.
Zgodnie z „Program em ochrony pow ietrza dla województwa opolskiego", przyjętym
przez Sejmik W ojewództwa Opolskiego w dniu 28 lipca 2020 r. uchw ałą nr
X X /193/2020, którego zapisy obow iązują od 19 sierpnia 2020 r. na terenie gminy
Zdzieszowice

w ystępują

obszary

przekroczeń

stężeń

24-godzinnych

pyłu

zaw ieszonego PM10. Na podstaw ie pom iarów WIOŚ oraz modelowania ustalono iż, w
roku 2018 najwyższe stężenia dobow e pyłu zawieszonego, a także przekroczenia
poziom u inform ow ania zanotow ano na stacji autom atycznej w Zdzieszowicach przy ul.
Piastów 6 (226 p g /m 3). Ponadto, w 2018r. poziom informowania został przekroczony
na stacji m anualnej w Zdzieszowicach (204 p g /m 3). Powierzchnia obszaru przekroczeń
pyłu zaw ieszonego PM10 w gminie Zdzieszowice obejmuje obszar 25,3634 km 2.
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Ponadto na terenie gminy w ystępuje duży problem z dotrzym aniem dopuszczalnych
w artości stężenia średniorocznego benzo(a}pirenu. Wyniki stężeń średniorocznych
benzo(a)pirenu dla gminy Zdzieszowice w 2018r. wynoszą 9,90 n g /m 3, co znacznie
przekracza w artość docelową 1 n g /m 3.
Z uwagi na lokalizację na terenie gminy obiektów przemysłowych tj. głównie Zakładów
Arcelor Mittal Poland S.A. oddział w Zdzieszowicach oraz sąsiedztwo zakładów
w chodzących w skład BLACHOWNIA Holding S.A, Zakładów Azotowych KĘDZIERZYN i
Elektrowni

BLACHOWNIA,

na

tren ie

gminy

zdiagnozowano

w ystępow anie

przekroczeń w artości dopuszczalnej benzenu.
Z uwagi na powyższe gmina Zdzieszowice jest objęta program em ochrony pow ietrza
dla w ojew ództw a opolskiego.
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1. GŁÓWNE CZYNNIKI DECYDUJĄCE O ZMIANACH W
ZAPOTRZEBOWANIU GMINY ZDZIESZOWICE NA MEDIA
ENERGETYCZNE
Przy opracow yw aniu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliw a gazowe gminy Zdzieszowice" w zięto pod uwagę następujące czynniki, mające
w pływ na w ybór rozw iązań oraz zm iany zapotrzebow ania na media energetyczne:
sytuacja demograficzna,
sytuacja mieszkaniowa,
rozwój działalności gospodarczej oraz zagospodarow anie terenów rozwojowych.

1.1

Sytuacja demograficzna

Szczegółowa analiza sytuacji demograficznej gminy Zdzieszowice została w ykonana
w Rozdziale 2, wynika z niej, że w latach 2012 - 2019 w ystąpił znaczny spadek liczby
ludności gminy Zdzieszowice o około 3,56 %. Założono zatem dla dalszych analiz, że
w perspektyw ie bilansowej liczba m ieszkańców na terenie gminy będzie mniejsza od
obecnej wielkości (nie dotyczy to m ieszkańców zasiedlających tereny rozwojowe).
Na rysunku 1 przedstaw iono prognozy GUS przedstaw iające liczbę ludności w
powiecie krapkow ickim w poszczególnych grupach wiekowych w perspektyw ie do
roku 2025, 2030 i 2035. Analogiczny rozkład, wskazujący na starzenie się ludności w
długoterm inow ej perspektyw ie czasowej m ożna przyjąć dla gminy Zdzieszowice.
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Rys. 1 Stan istniejący oraz prognoza liczby ludności dla powiatu strzeleckiego do 2030 roku, z
podziałem na grupy wiekowe (wg GUS].

1.2

Sytuacja mieszkaniowa

Stały w zrost liczby m ieszkań w gminie Zdzieszowice koresponduje zarówno ze
w zrostem liczby nowych m ieszkań na obszarze miejskim jak i wiejskim. Trend ten
widoczny jest na zestaw ieniach zaprezentow anych na rysunkach 2 i 3. Dynamika
przyrostu widoczna jest szczególnie na rysunku 4, przy czym dynamika ta jest większa
na obszarze wiejskim.

Rys. 2 Budynki mieszkalne oddane do użytku w latach 2012+2019 - powierzchnia użytkowa
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Rys. 3 Budynki mieszkalne oddane do użytku w latach 2012+2019 - liczba mieszkań

Rys. 4 Dynamika przyrostu liczby mieszkań w latach 2012+2019

1.3

Tereny rozwojowe gminy Zdzieszowice

Tereny

rozw ojow e

określono

na

podstaw ie

Studium

uw arunkow ań

i kierunków zagospodarow ania przestrzennego gminy Zdzieszowice oraz miejscowych
planów zagospodarow ania przestrzennego.
Do analizy przyjęto podział teren ó w rozw ojow ych w zależności od przeznaczenia na:
• tereny zabudow y m ieszkaniowej
• tereny usług i przem ysłu.
W arto zwrócić uwagę na fakt, że tereny rozw ojow e wyznaczone zostały w Studium
U w arunkow ań i Kierunków Zagospodarow ania Przestrzennego Gminy Zdzieszowice
oraz aktach praw a miejscowego z nadm iarem dającym przyszłym inw estorom
możliwość w yboru lokalizacji. Z tego względu dla potrzeb niniejszego opracow ania nie
przew iduje się całkowitego ich zagospodarow ania w perspektyw ie roku 2030.

1.4

Rozwój budownictwa mieszkaniowego

W yznaczone

w

niniejszym

opracow aniu

tereny

rozwojowe

budow nictw a

m ieszkaniow ego i tereny usługow e stanow ią podstaw ę rozwoju przyszłej zabudowy
mieszkaniowej. Tereny te wyznaczono zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
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Zagospodarow ania Przestrzennego Gminy Zdzieszowice oraz miejscowymi planami
zagospodarow ania przestrzennego obejm ujących poszczególne sołectwa oraz miasto
Zdzieszowice.
Rozwój budow nictw a w gminie zależny będzie od popytu na lokale mieszkalne na co
ma w pływ wiele czynników między innymi: zamożność społeczeństwa, sytuacja
demograficzna, atrakcyjność terenów , prom ocja gminy, sytuacja gospodarcza w kraju.
Zestawienie terenów rozwojowych w raz z przewidywanym zapotrzebow aniem na
ciepło zaw iera rozdział 4.
Zapotrzebow anie na energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenów rozwojowych
przedstaw iono w rozdziałach omawiających tę tem atykę tj. w rozdziale 5 i 6.

1.5

Rozwój działalności usługowej i przemysłowej

Gmina Zdzieszowice stw arza sprzyjające w arunki rozwoju działalności usługowej i
przem ysłow ej, dla których w yznaczone zostały tereny rozwojowe. Nowe obiekty o
charakterze usługow ym i przem ysłow ym pow staw ać będą na terenach rozwojowych
zgodnie ze Studium uw arunkow ań i kierunków zagospodarow ania przestrzennego
oraz miejscowymi planam i zagospodarow ania przestrzennego. Rozwój przem ysłu
przew iduje się przede w szystkim na terenach inwestycyjnych zlokalizowanych we
miejscowościach: Żyrowa, Rozwadza oraz w mieście Zdzieszowice. W miejscowości
Rozwadza Gmina Zdzieszowice dysponuje teren em inwestycyjny zgodnie z Uchwałą Nr
XXIX/229/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2020 r. w spraw ie
uchw alenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego wsi Rozwadza (rys.
4). D ostępny tam obecnie obszar pozw ala na lokalizacje inwestycji przemysłowych.
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Rys. 4 Teren Strefy Rozwoju Gospodarczego BOREK wraz z powiększeniem terenów
inwestycyjnych w sołectwie Rozwadza w gminie Zdzieszowice 1
Tereny rozw ojow e funkcji usługowej i przem ysłow ej zaznaczone zostały na mapie
system ów energetycznych gminy Zdzieszowice. Zestawienie terenów rozwojowych
w raz

z przew idyw anym

zapotrzebow aniem

na

ciepło

zawiera

rozdział

4.

Zapotrzebow anie na energię elektryczną i paliw a gazowe dla terenów rozwojowych
przedstaw iono w rozdziałach omawiających tę tem atykę tj. w rozdziale 5 i 6.1

1Strona internetowa Gminy Zdzieszowice: https://zdzieszowice.pl
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2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO TERENÓW ROZWOJOWYCH
Zapotrzebow anie na ciepło teren ó w rozwojowych będzie powodowane pow staw aniem
nowych obiektów na poszczególnych terenach rozwojowych gminy.
W rozdziale 4 określono m aksym alne potrzeby cieplne terenów rozwojowych gminy
Zdzieszowice w podziale na zabudow ę m ieszkaniow ą oraz usługi i przemysł, przy
założeniu odpow iednich w skaźników jednostkow ych zapotrzebow ania ciepła.
Przyjęte

wskaźniki

dla

teren ó w

usługowych

i

przemysłowych

wynikają

z potrzeb grzewczych w /w terenó w bez ew entualnych potrzeb technologicznych, które
na obecnym poziomie opracow ania nie dają się realnie oszacować.
Szczegółowe dane

dotyczące potrzeb

cieplnych terenów

rozwojowych

zostały

przedstaw ione w rozdziale 4.
W arto zwrócić uwagę na fakt, że teren y rozw ojow e wyznaczone zostały z nadm iarem
dającym przyszłym inw estorom możliwość w yboru lokalizacji, nie przewiduje się
w perspektyw ie roku 2030 całkow itego ich zagospodarow ania.

ROZDZIAŁ 3
Id: 0DD34391-3B9B-43C3-84BA-D0C80DA7E6B9. Projekt

str. 7
Strona 55

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe gminy Zdzieszowice na lata 2021-2036

3. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ TERENÓW
ROZWOJOWYCH
Przew iduje się, że opcja zasilania teren ó w rozwojowych w oparciu o istniejący system
sieci

średniego

i

niskiego

napięcia

z

w ykorzystaniem

rezerw

system u

elektroenergetycznego jest niew ystarczająca do uzyskania pełnego potencjału tych
terenów .
Po w yczerpaniu rezerw istniejącego system u elektroenergetycznego przewiduje się
budow ę nowych linii średniego napięcia 15 kV oraz nowych stacji transform atorow ych
15/0,4 kV.
Przy

dużym

zapotrzebow aniu

mocy

nowych

odbiorców

z

rejonu

terenów

inwestycyjnych w si Rozwadza oraz m iasta Zdzieszowice nie wyklucza się budowy
nowych sieci średniego napięcia 15 kV w raz z stacjam i transform atorow ym i 15/0,4 kV.
Rozszerzanie sieci elektroenergetycznych na now e tereny realizow ane będzie w m iarę
ich zagospodarow yw ania.
W przypadku terenów rozwojowych podkreślić należy ich dobre zabezpieczenie
energetyczne, głównie dzięki w ieloźródłow em u zasilaniu gminy (linie 110 kV z
elektrow ni Blachownia, z Opola i Nysy) oraz elektrociepłowni na terenie koksowni
w Zdzieszowicach (ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach). Rozszerzanie
sieci elektroenergetycznych na now e teren y realizowane będzie w miarę ich
zagospodarow yw ania.
W rozdziale 5 określono m aksym alne potrzeby zasilania w energię elektryczną
terenów rozwojowych gminy Zdzieszowice w podziale na zabudow ę mieszkaniową
oraz usługi i przem ysł, przy założeniu odpow iednich w skaźników jednostkowych
zapotrzebow ania na moc elektryczną (w yrażone w kW na hektar powierzchni).
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1.

POKRYCIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO NA TERENIE GMINY
ZDZIESZOWICE

Na terenie gminy Zdzieszowice w ystępują potrzeby cieplne:
•

centralne ogrzewanie;

•

ciepła w oda użytkowa;

•

potrzeby technologiczne (zakłady przem ysłow e).

Całkowita

pow ierzchnia

budynków

ogrzew anych

na

terenie

gminy

wynosi

ok. 435,9 tys. m2. Pow ierzchnia użytkow a budynków mieszkalnych na terenie gminy
wynosi ok. 389,4 tys. m2.
Dodatkowo, na terenie gminy w ystępują obiekty przemysłowe, których potrzeby cieplne
w ynikają z charakteru prow adzonych procesów technologicznych a ich pow ierzchnia
użytkow a nie w pływ a bezpośrednio na wielkość zużycia ciepła.
Na terenie m iasta i gminy Zdzieszowice w ykorzystyw ane są dwa sposoby pokryw ania
potrzeb cieplnych:
•

poprzez scentralizow any system ciepłowniczy zasilający odbiorców na terenie
m iasta Zdzieszowice,

•

ze źródeł indywidualnych, tj. kotłow ni indywidualnych (na paliwa węglowe, gaz
ziem ny oraz ogrzew ania etażowe, w tym elektryczne), lokalnych (zasilających
więcej niż jeden budynek) oraz kotłow ni przemysłowych.

Potrzeby c.o. pokryw ane są z miejskiego scentralizow anego system u ciepłowniczego
(41% ) oraz ze źródeł indyw idualnych (59% ).
Przygotow anie ciepłej wody użytkowej w mieście Zdzieszowice odbywa się za
pośrednictw em

źródeł

indywidualnych,

w

tym

podgrzewaczy

elektrycznych

(przepływ ow ych lub objętościowych) oraz piecyków gazowych. W części wiejskiej
gminy w znacznej części potrzeby te pokryw ane są z podgrzewaczy elektrycznych
(przepływ ow ych lub objętościowych). Duży udział w przygotowaniu ciepłej wody
użytkowej mają rów nież paleniska piecowe a także węglowe kotłow nie indywidualne.
Mała część potrzeb c.w.u. zaspakajana jest za pomocą pomp ciepła typu pow ietrze-woda.
Sumaryczne zapotrzebow anie na ciepło gminy Zdzieszowice wynosi ok. 200,7 MW,
w tym:
- na potrzeby centralnego ogrzewania 50,8 MW,
- na potrzeby ciepłej w ody użytkowej 12,8 MW,
- na potrzeby technologiczne (zakłady przem ysłow e) 137,1 MW
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Szczegółowy bilans zapotrzebow ania na ciepło w gminie Zdzieszowice odstawiono w
tabeli 5 (punkt 2 niniejszego rozdziału}.

1.1

Zestawienie kosztów jednostkowych ogrzewania przy wykorzystaniu
różnych nośników energii

W tej części opracow ania zaprezentow ano symulację kosztów ponoszonych na cele
centralnego ogrzew ania i ciepłej w ody użytkowej dla przykładowego odbiorcy
z budynku m ieszkalnego jednorodzinnego. Taki typ zabudowy przeważa w gminie
i zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Zdzieszowice" relacja taka będzie nadal zachowana.
Istnieje trudność przy w yznaczaniu podobnych wskaźników dla innych obiektów
(usługi, przem ysł, obiekty użyteczności publicznej] ze względu na indywidualizację
potrzeb oraz duże różnice w zapotrzebow aniu obiektów na c.o. i c.w.u. wynikające
z technologii w ykonania obiektu oraz ku b atu ry użytkowej.
W

celu

w ykonania

analizy

porów naw czej

kosztów

konieczne

jest

przyjęcie

odpow iednich założeń do obliczeń.
W pierw szej kolejności przyjęto odpow iednie założenia dotyczące charakterystyki
potrzeb energetycznych modelowego budynku:
•

typow y budynek m ieszkalny jednorodzinny (120 m2 powierzchni ogrzewanej},
przeciętnie ocieplony, nie spełniający wym agań dot. oporu cieplnego przegród
i w spółczynnika przenikania okien i drzwi,

•

zapotrzebow anie na centralne ogrzew anie c.o. - 12 kW,

•

zapotrzebow anie na ciepło do przygotow ania ciepłej wody użytkowej c.w.u. 4 kW,

•

roczne zużycie ciepła na c.o. - 78 GJ (przy założeniu w ykorzystania mocy na
poziom ie 6 500 GJ/MW}

•

roczne zużycie ciepła na przygotow anie c.w.u. - 16,5 GJ (przy założeniu zużycia
ciepłej w ody w ilości 65 l/osobę*24h}

Przyjęte założenia dotyczące energochłonności budynku odpow iadają rodzajowi
budynku zakw alifikow anem u do grupy 2 budynków przedstaw ionych na rys. 1.
Energochłonność budynków z tej grupy wynosi 215 kW h/m 2/ro k (z wyłączeniem
potrzeb ciepłej wody użytkowej). Odpowiada to wskaźnikowi zapotrzebow ania na moc
cieplną 120 W /m 2 pow ierzchni ogrzewanej. Na podstaw ie ankietyzacji oraz analizy
w łasnej

stw ierdzono,

że

budow nictw o

mieszkalne

o

takiej

charakterystyce

energetycznej (grupa 2 - rys. 1) jest w gminie Zdzieszowice dominujące.
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Budynek bez
ocieplenia

Budynek przeciętnie
(słabo) ocieplony

Budynek dobrze
ocieplony

Budynek bardzo
dobrze docieplony

Rys. 1. Energochłonność budynków ze względu na rodzaj ocieplenia (opracowanie własne).
W dalszej części rozdziału 1.2 dla przyjętego budynku wykonano obliczenia kosztów
ogrzew ania dla przypadków produkcji ciepła z w ykorzystaniem nośników sieciowych:
- ciepła system ow ego (m.s.c.),
- energii elektrycznej,
- gazu ziemnego E (ze względu na plany gazyfikacji części gminy w perspektyw ie do
roku 2030);
oraz nośników pozasystem owych:
- węgla kam iennego grubego,
- węgla kam iennego typu ekogroszek,
- oleju opałow ego lekkiego,
- gazu płynnego propan,
- peletu z drew na.
Wyniki analizy przedstaw iono w postaci kosztów rocznych brutto dla danego rodzaju
nośnika energii (paliwa) oraz kosztów jednostkow ych miesięcznych odniesionych do
1 m 2 pow ierzchni ogrzewanej. Obliczenia w ykonano dla cen obowiązujących w trzecim
kw artale roku 2020.

1.1.1 Zasilanie z systemów energetycznych
W przypadku zasilania z miejskiego system u ciepłowniczego (taryfa dla ciepła
ArcelorM ittal Poland S.A. - Oddział w Zdzieszowicach, z października 2019) wyróżnić
można następujące grupy taryfowe:
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•

Grupa A l - odbiorcy zaopatryw ani w ciepło za pośrednictw em wodnej sieci
ciepłowniczej n r

1,

eksploatow anej

przez

ArcelorMittal Poland

S.A.,

zlokalizowanej na terenie Oddziału w Zdzieszowicach i miasta Zdzieszowice.
•

Grupa A2 - odbiorcy zaopatryw ani w ciepło za pośrednictw em wodnej sieci
ciepłowniczej ciepłowniczej n r 1 i w ęzłów cieplnych eksploatowanych przez
ArcelorMittal

Poland

S.A.,

zlokalizowanych

na

terenie Oddziału

w

Zdzieszowicach i m iasta Zdzieszowice.
•

Grupa A3 - odbiorcy zaopatryw ani w ciepło za pośrednictw em wodnej sieci
ciepłowniczej n r 1, grupow ych w ęzłów cieplnych oraz zew nętrznych instalacji
odbiorczych ArcelorM ittal Poland S.A., zlokalizowanych na terenie Oddziału w
Zdzieszowicach i m iasta Zdzieszowice.

•

Grupa B - odbiorcy zaopatryw ani w ciepło za pośrednictw em wodnej sieci
ciepłowniczej n r

2,

eksploatow anej

przez

ArcelorMittal Poland

S.A.,

zlokalizowanej na terenie Oddziału w Zdzieszowicach.
•

Grupa C - odbiorcy zaopatryw ani w ciepło za pośrednictw em parowej sieci
ciepłowniczej

nr

3,

eksploatow anej

przez

ArcelorMittal

Poland

S.A.,

zlokalizowanej na terenie Oddziału w Zdzieszowicach.

W tabeli 2 przedstaw iono staw ki cen i o p łat dla poszczególnych grup taryfowych.

Tabela 2. Zestawienie cen i opłat za ciepło z podziałem na grupy taryfowe
Grupa
taryfowa
-

Al
A2
A3
B
C

S ła w k i o p ł a t y

Cena za moc
cieplną
zamówioną

Cena za ciepło

zł/MW/rok
21 459,70
21 459,70
21459,70
21459,70
21459,70

zł/GJ
28,06
28,06
28,06
28,06
28,06

z m ie n n e j z a
u s łu g i
p r z e s y ło w e

zł/GJ
8,16
10,68
11,25
7,23
3,26

S ta w k i o p ła t y
s t a łe j z a u s ł u g i
p r z e s y ło w e

zł/MW/rok
7 298,06
8 981,57
11 778,08
4 125,59
2 551,20

W przypadku w ytw arzania ciepła z energii elektrycznej przyjęto, że odbiorcy na terenie
gminy kupow ać będą energię elektryczną od dostawcy TAURON Sprzedaż sp. z o.o. firmy, która zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej. Gaz ziemny w ysokom etanow y
na terenie w ojew ództw a opolskiego sprzedaje na poziomie niskiego ciśnienia
przedsiębiorstw o PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
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Symulacje opłat z tytułu w ykorzystyw ania energii elektrycznej i gazu ziemnego dla
potrzeb produkcji ciepła w ykonano dla w ybranych grup taryfowych.
Zasilanie energią elektryczną:
•

taryfa elektryczna 1-członowa dla grupy G -ll,
Taryfa Dom Wygodny G il na sprzedaż energii + opłata dystrybucyjna zgodna z
taryfą Operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) 1.
Taryfa G il należy do grupy taryfowej jednostrefowej (całodobowej) o stałej cenie
energii w ciągu doby.

•

taryfa elektryczna 2-członow a dla grupy G-12
Taryfa Dom Oszczędna Noc G12 na zakup energii + opłata dystrybucyjna zgodna
z taryfą Operatora systemu dystrybucyjnego (OSD).
Taryfa G12 należy do grupy taryfowej

dwustrefowej

(szczytowa

i pozaszczytowa), o dwóch różnych cenach energii w ciągu doby.
Strefy cenowe przedstawiają się następująco:
strefa szczytowa: 14 godzin w ciągu doby [w przedziałach czasowych:

od 6:00 do 13:00 oraz od 15:00 do 22:00,
strefa pozaszczytowa (nocna): 10 godzin w ciągu doby (w przedziałach

czasowych: od 13:00 do 15:00 oraz od 22:00 do 6:00.
Taryfa Dom Oszczędny Weekend G12w na zakup energii + opłata dystrybucyjna
zgodna z taryfą Operatora systemu dystrybucyjnego (OSD).
Taryfa G12w należy do grupy taryfowej dwustrefowej (szczytowa i
pozaszczytowa), o dwóch różnych cenach energii w ciągu doby oraz tańszej
energii w weekendy. Strefy cenowe przedstawiają się następująco:
strefa szczytowa: 14 godzin w ciągu doby (w przedziałach czasowych:

od 6:00 dol3:00 oraz od 15:00 do22:00 od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
strefa pozaszczytowa: 10 godzin w ciągu doby (w przedziałach czasowych:

od 13:00 do 15:00 oraz od 22:00 do 6:00 od poniedziałku do piątku i całe
weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy ).

1Taryfa TAURON Dystrybucja S.A. dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G, z dnia 14
grudnia 2017 r., zmieniona w dniu 27 lutego 2018 r. (wyciąg z taryfy).
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Taryfa

Dom Oszczędny Plus G13 na zakup energii + opłata dystrybucyjna zgodna

z taryfą O peratora system u dystrybucyjnego (OSD).

G13 należy do grupy taryfowej trójstrefow ej

Taryfa

(szczytowa

przedpołudniow a, szczytow a popołudniow a i pozaszczytowa), o trzech
różnych cenach energii w ciągu doby. Strefy cenowe przedstaw iają się
następująco:

strefa szczytowa przedpołudniowa: 6 godzin w ciągu doby (w przedziałach

czasowych: od 6:00 do 13:00),
strefa szczytowa popołudniowa: 3 godzin w ciągu doby latem (w

przedziałach czasowych: od 19:00 do 22:00) lub 5 godzin w ciągu doby zimą
(w przedziałach czasowych: od 16:00 do 21:00),
strefa pozaszczytowa: 15 godzin w ciągu doby latem (w przedziałach

czasowych: od 13:00 do 19:00 oraz od 22:00 do 7:00) lub 13 godzin w ciągu
doby zimą (w przedziałach czasowych: od 13:00 do 16:00 oraz od 21:00 do
7:00).
Zasilanie gazem ziemnych sieciowym typu E (wysokometanowym):
•

taryfa za gaz ziem ny dla grupy W-3.6
Taryfa dotyczy gazu ziem nego E dostarczanego za pośrednictw em dystrybucyjnej
sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa włącznie, moc um owna < 1 1 m 3n/ h oraz pobór
roczny od 13 350 kWh do 88 900 kWh).

Do symulacji opłat za produkcję ciepła przyjęto także dodatkow e założenia. Dla
w ariantu
że

w

produkcji
przypadku

ciepła
taryf

za

pom ocą

energii

elektrycznej

dw ustrefow ych

rozkład

wykorzystania

przyjęto,
energii

w strefie dziennej i nocnej wynosi:
- 4 0 /6 0 dla tary f G12,
- 3 0 /7 0 dla taryfy G12w,
a w przypadku taryfy trójstrefow ej G13: 2 0 /1 0 /7 0 (szczyt popołudniow y/szczyt
przedpołudniow y/poza szczytem).
Dla w ariantu zasilania gazem ziem nym założono sprawność średnioroczną kotła
gazowego na poziomie 7jk = 95%, ciepło spalania gazu ziemnego E na poziomie

39,5 MJ/m3n a w spółczynnik konw ersji 10,972 kW h/m 3n.
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Wyniki obliczeń zaprezentow ano w tabeli 3 oraz na rys. 2 i 3.

Tabela 3. Zestawienie kosztów brutto produkcji ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej w odniesieniu do nośników systemowych na terenie gminy
Zdzieszowice
Rodzaj n ośn ik a
do produkcji
ciepła

Grupa taryfow a
sp rzed aw cy

-

-

Ciepło systemowe

Energia
elektryczna
Gaz ziemny typu E

Al
A2
A3
B
G -ll
G-12
G-12w
G13 („grzewcza"]
W-3.6

Koszty
roczne

Opłata w przeliczeniu na
lm 2 pow ierzchni
użytkowej na m iesiąc

zł/rok
4 776
5 102
5 223
4 605

zł/m 2/miesiąc
3.32
3.54
3.63
3.20

13 879
10 788
8 454
8 953
5 466

9,64
7,49
5,87
6,22
3,80

Rys. 2. Zestawienie kosztów ponoszonych na c.o. i c.w.u. w zależności od nośnika energii na
terenie gminy Zdzieszowice - nośniki systemowe
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Rys. 3. Zestaw ienie kosztów jednostkow ych na c.o. i c.w.u. w zależności od nośnika energii na
terenie gminy Zdzieszowice - nośniki system ow e

W ykonane zestaw ienia prezentują w zajem ne relacje kosztów ponoszonych na pokrycie
potrzeb c.o. i c.w.u. dla przykładow ego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy
w ykorzystaniu m ediów systemowych.
Jak wynika z wykonanej analizy w ykorzystanie gazu ziemnego do ogrzewania
i produkcji c.w.u. jest tańsze (3,80 z ł/m 2/m -c] od opcji produkcji ciepła z prądu (dla
najtańszej taryfy G12w koszt jednostkow y to 5,87 zł/m 2/m -c). Najtańsze jest zasilanie
budynku tzw. ciepłem system ow ym z miejskiego systemu ciepłowniczego (od 3,20 do
3,63 z ł/m 2/m -c).
W ażnym czynnikiem determ inującym w ybór medium grzewczego dla odbiorcy
indywidualnego, oprócz ponoszonych kosztów rocznych, jest jednak lokalizacja obiektu,
gdyż przy podłączaniu do poszczególnych system ów obowiązują opłaty przyłączeniowe
zależne od długości przyłącza. Przy w yborze rodzaju nośnika systemowego konieczne
jest zatem przeprow adzenie analizy opłacalności i podjęcie decyzji na podstaw ie
realnych przesłanek techniczno-ekonomicznych.
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1.1.2

Pozasystemowe nośniki energii

Dla porów nania z poprzednią analizą poniżej prezentuje się zestawienie kosztów
ogrzew ania przy w ykorzystaniu węgla, lekkiego oleju opałowego i gazu ciekłego.
Obecnie są to główne paliw a w ykorzystyw ane na terenie gminy Zdzieszowice do
pokrycia zapotrzebow ania na ciepło. Analizę przeprow adzono dla obiektu zgodnego z
założeniam i w punkcie 1.2.
Do obliczeń przyjęto następujące założenia dot. wartości opałowej paliw oraz
spraw ności średniorocznej spraw ności produkcji ciepła w kotłach:
•

węgiel gruby: Wd = 25 MJ/kg, spraw ność rjk = 0,60

•

węgiel ekogroszek: Wd = 27 MJ/kg, spraw ność rjk = 0,75

•

olej opałow y lekki: Wd = 41,5 MJ/kg, spraw ność rjk = 0,85

•

gaz płynny propan: (MWdJ = 92 M J/m3n, sprawność rjk = 0,90

•

pelety z drew na: Wd = 18,0 MJ/kg, spraw ność rjk = 0,85

Ceny poszczególnych paliw przyjęto na podstaw ie rozpoznania rynku:
•

węgiel gruby: cWg = 850 zł/to n ę

•

węgiel ekogroszek: ceko = 890 z ł/to n ę

•

olej opałow y lekki: c0 = 3,3 z ł/litr

•

gaz płynny propan: cgP = 1,8 z ł/litr (instalacja dzierżawiona)

•

pelety z drew na: cP = 950 z ł/to n ę

Wyniki analizy zaprezentow ano w tabeli 4 oraz na rys. 4 i 5.
Tabela 4. Zestaw ienie kosztów bru tto produkcji ciepła dla potrzeb centralnego ogrzew ania
i ciepłej w ody użytkowej z nośników pozasystem ow ych na terenie gminy Zdzieszowice
Rodzaj paliw a

W artość

K oszty
roczn e

Opłata w przeliczen iu na
lm 2 pow ierzchni
U Ł y

-

Węgiel gruby - orzech
Węgiel typu ekogroszek
Pelety z drewna
Olej opałowy lekki
Gaz płynny propan

25 MJ/kg
27 MJ/kg
18 MJ/kg
41,5 MJ/kg
92 MJ/m3n
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zł/rok

zł/m 2/miesiąc

5 355
4 153
5 868
7 514
8 025

3.72
2.88
4.07
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5.57
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węgiel gruby

węgiel
ekogroszek

pelety z drewna

olej opalowy

gaz płynny

Rys. 4. Zestaw ienie kosztów ponoszonych na c.o. i c.w.u. w zależności od nośnika energii
na terenie gm iny Zdzieszowice - nośniki pozasystem ow e

Rys. 5. Zestaw ienie kosztów jednostkow ych na c.o. i c.w.u. w zależności od nośnika energii
na terenie gminy Zdzieszowice - nośniki pozasystem ow e

Na rysunku 3 bieżące koszty zaopatrzenia w ciepło (rok 2020] dodatkowo zestaw iono z
kosztam i w wyznaczonymi dla cen obowiązujących w roku 2012.
Najtańszym, ale przy tym najbardziej uciążliwym dla środow iska naturalnego jest
węgiel. Obliczenia kosztów zostały w ykonane w oparciu o założenie bardzo niskiej
średniorocznej spraw ności dla źródła ciepła na paliwo stałe - ok. 60%. Fakt ten jest
zbieżny z sytuacją istniejącą w gminie Zdzieszowice, gdyż większość kotłowni
indywidualnych w domkach jednorodzinnych stanow ią w yeksploatow ane źródła
opalane paliw em stałym, charakteryzujące się bardzo niską sprawnością. Sytuacja taka

ROZDZIAŁ 4
Id: 0DD34391-3B9B-43C3-84BA-D0C80DA7E6B9. Projekt

str. 10
Strona 68

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe gminy Zdzieszowice - 2020
niesie za sobą bardzo dużą emisję substancji szkodliwych oraz nadm ierne zużycie paliw
pierw otnych.
Stosow anie gazu płynnego, na tle wcześniej przedstaw ionych systemowych nośników
energii nie jest ekonom icznie uzasadnione przy obecnych relacjach cen paliw. Powyższe
dane wskazują na podobną relację cenow ą oleju opałowego i energii elektrycznej.
A lternatyw ą zarów no dla spalania węgla jak i dla produkcji drogiego ciepła z gazu
płynnego czy oleju opałowego mogą być pelety z drewna, które dają niewiele większe
koszty ogrzew ania w porów naniu do paliw węglowych.
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2.

ZAOPATRZENIE GMINY ZDZIESZOWICE W CIEPŁO - STAN
AKTUALNY

2.1 Bilans potrzeb cieplnych gminy
Na terenie gminy Zdzieszowice potrzeby cieplnych zaspakajane są przez miejski system
ciepłowniczy (tylko w mieście Zdzieszowice) oraz poprzez kotłownie indywidualne i
lokalne. Zdecydowana większość z nich to źródła indywidualne zawierające w sobie
zarów no kotłow nie indyw idualne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i
w ielorodzinnych, ogrzew ania etażowe, jak i kotłow nie działające na potrzeby przem ysłu
i usług.
Na

terenie

gminy

w ystępują

także

kotłow nie

lokalne

w

rozum ieniu

źródeł

pokryw ających zapotrzebow anie na ciepło dla więcej niż jednego odbiorcy.
Ne terenie gminy w ystępują lokalny scentralizow ane systemy ciepłownicze w mieście
Zdzieszowice.
Przew ażającą grupę odbiorców stanow ią odbiorcy indywidualni

(budownictwo

jednorodzinne).
■ odbiorcy indywidualni (domki
jednorodzinne)
budownictwo wielorodzinne
budownictwo pozostałe *
■ przemysł, zakłady

Rys. 6. S truktura odbiorców zaopatryw anych w ciepło z kotłow ni indywidualnych, lokalnych,
system ow ych i przem ysłow ych

Aktualny bilans ciepła gminy przedstaw iono w tabeli 5. Całkowite zapotrzebow anie na
ciepło w gminie Zdzieszowice wynosi ponad 200,7 MW a roczna ilość produkow anego
ciepła przekracza 1 308,9 TJ.

*przez budownictwo pozostałe rozumie się: obiekty oświatowe, obiekty służby zdrowia oraz obiekty
usługowe i handlowe.
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2.2

Struktura paliwowa sektora grzewczego gminy

Strukturę w ykorzystania paliw do zaspakajania wszystkich potrzeb cieplnych obiektów
zlokalizowanych

na

ternie

gminy

Zdzieszowice

(z

wyłączeniem

przemysłu)

przedstaw iono na rysunku 7.
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Grupa o d b io rcó w

P o w ierzch n ia u żytk ow a
b u d y n k ów ogrzew an ych

tys. m2
Kotłownie
m.s.c
indywidualne
i lokalne

Z ap otrzeb ow an ie na c iep ło p o k ry w a n e ze
ź ró d eł lok aln ych

S zacow an e zu życie c iep ła w ciągu roku

MW

TJ

suma

c.o.

c.w.u.

suma

c.o.

C .W .U .

Odbiorcy indywidualni
(domki jednorodzinne)

0

301,8

44,34

35,45

8,89

249.83

2 2 6 ,5

21,8

Budownictwo
wielorodzinne

85,9

3,37

12,73

10,12

2,61

74,98

6 8 ,0

6,5

Budownictwo pozostałe

24,7

20,1

6,51

5,22

1,29

37,19

33,7

3,2

Przemysł, zakłady

-

137,10

135,93*

1,19

9 4 9 ,1

9 4 5 ,9

3,2

Razem

4 3 5 ,8 7

2 0 0 ,6 8

1 8 6 ,7 2

13 ,9 8

1 3 0 8 ,9

1 27 4 ,1

34,8
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Z analizy wykonanej na podstaw ie pozyskanych danych wynika, że kopalne paliwa stałe
(węgiel) przew ażają w strukturze paliwowej pokrycia zapotrzebow ania ze źródeł ciepła
eksploatow anych w gminie Zdzieszowice (łącznie indywidualnych i lokalnych, z
w yłączeniem źródeł przem ysłow ych): ponad 73%. Istotny udział w bilansie nośników
energii budynków zlokalizowanych w gminie Zdzieszowice ma również gaz systemowy
(zarów no ziem ny jak i koksowniczy - ponad 19%) a także energia elektryczna,
w ykorzystyw ana głównie do przygotow ania ciepłej wody użytkowej i napędu pomp
ciepła pow ietrze-w oda (5,1%). Udział OZE wynosi ponad 1.3%. W arto wspomnieć, że
gaz koksowniczy jest obecnie jedynym paliw em stosowanym do w ytw arzania ciepła i
energii elektrycznej w system ow ym źródle miejskiego system u ciepłowniczego
(elektrociepłow nia przem ysłow a ArcelorM ittal Poland - Oddział w Zdzieszowicach).

■ węgiel

olej

en. elektryczna

OZE

gaz płynny

gaz ziemny i koksowniczy

Rys. 7. S truktura paliwow a pokrycia zapotrzebow ania na ciepło na terenie gminy
Zdzieszowice. Łączne zapotrzebow anie 63,5 MW - z wyłączeniem obiektów przem ysłowych

ROZDZIAŁ 4
Id: 0DD34391-3B9B-43C3-84BA-D0C80DA7E6B9. Projekt

str. 15
Strona 73

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe gminy Zdzieszowice - 2020

3. SYSTEM CIEPŁOWNICZY
Na terenie Miasta Zdzieszowice operatorem sieci ciepłowniczej jest firma ArcelorMittal
Poland - Oddział w Zdzieszowicach. Energia cieplna dostarczana do system u pochodzi z
zakładu

koksowniczego

tej

samej

firmy.

Przedsiębiorstw o

jest

największym

producentem stali w Polsce, zatrudniającym ponad 11 tysięcy pracowników w sześciu
oddziałach umiejscowionych w w ojew ództw ach śląskim, małopolskim i opolskim.
ArcelorM ittal Poland skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przem ysłu
hutniczego. To także jeden z największych polskich eksporterów i największy producent
koksu w Europie oraz całej grupie ArcelorMittal.
Oddział w Zdzieszowicach to dziś nie tylko największa, ale i jedna z najbardziej
now oczesnych koksowni w Europie. Łączne nakłady na inwestycje w tej koksowni w
ostatnich latach w yniosły 800 min zł. Zdolności produkcyjne 4 nowych baterii
koksowniczych uruchom ionych w latach 2003-2008 wynoszą 3 min ton koksu rocznie.
Łączna zdolność produkcyjna wynosi ok. 4,2 min to n /ro k .
W zakresie działalności ciepłowniczej w Zdzieszowicach, spółka posiada następujące
aktualne koncesje:
•

Koncesja na w ytw arzanie ciepła - udzielona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki z dnia 13 sierpnia 2003 r. n r W CC/318A /4336/W /O K A /2003/RK .
Koncesja udzielona została na okres do 31 grudnia 2025 r.,

•

Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła - udzielona Decyzją Prezesa Urzędu
Regulacji

Energetyki

z

dnia

13

sierpnia

2003

r.

nr

PC C /328C /4336/W /O K A /2003/R K . Koncesja udzielona została na okres do 31
grudnia 2025 r.,
•

Koncesja na obrót ciepłem - udzielona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki z dnia 21 m aja 2012 r. n r O C C /350/4336/W /O K A /2003/K T.

3.1

Zapotrzebowanie na ciepło

Aktualne zapotrzebow anie na ciepło system u ciepłowniczego miasta Zdzieszowice
wynosi 15,43 MW. Jeżeli chodzi o część technologiczną - Zakłady Koksownicze,
zapotrzebow anie na moc cieplną wynosi ok. 134 MW.
Tendencja zmiany zapotrzebow ania na moc zamówioną z systemu ciepłowniczego
została przedstaw iona w tabeli 6,
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W

Tabela 6. Zmiana zapotrzebow ania na moc cieplną przez Odbiorców zasilanych z system u
ciepłowniczego m. Zdzieszowice w latach 2013-2019
W yszczególn ien ie

2013

2014

2015

2016

-

2017

2018

2019

MW

Miejski system
ciepłowniczy
Technologia
zakładu

15,3

15,4

15,6

15,4

15,3

15,4

15,3

134,8

134,8

134,8

134,8

134,8

134,8

134,8

Dane pokazane w tabeli 6 jednoznacznie wskazują, że zapotrzebow anie na ciepło z
system u

ciepłowniczego

Zm niejszenie

m iasta

zapotrzebow ania

Zdzieszowice
na

moc

oscyluje

cieplną

w

na

stałym

wyniku

podjęcia

poziomie.
działań

efektywnościowych przez Odbiorców ciepła, rekom pensow ane są przyłączeniami
nowych obiektów.

Zapotrzebow anie na energię cieplną (ciepło technologiczne)

Zakładów Arcelor Mittal Poland. S.A, oddział Zdzieszowice utrzymuje się również na
stałym, niezm iennie od kilku lat poziomie, a ew entualne wszelkie zmiany mogą być
zależne wyłącznie od zmian produkcyjnych zakładu.
Tendencja zm iany zużycia ciepła z system u ciepłowniczego m iasta Zdzieszowice została
przedstaw iona w tabeli 7.

Tabela 7. Zmiana zapotrzebow ania na moc cieplną przez Odbiorców zasilanych z system u
ciepłowniczego m. Zdzieszowice w latach 2013-2019
W y szczeg ó ln ien ie

2013

2014

2015

2017

2018

2019

tys. Gj

Miejski system
ciepłowniczy
Technologia
zakładu

2016

93,4

77,0

89,4

93,3

99,9

86,3

88,6

2 885

2 885

2 885

2 885

2 885

2 885

2 885

Sprzedaż ciepła z system u ciepłowniczego zarządzanego przez ArcelorMittal Poland Oddział w Zdzieszowicach, porów nując lata 2013-2019, podobnie jak zapotrzebow anie
na moc cieplną utrzym uje się na stałym poziomie. Ewentualne w ahania w zakresie
odbiorców miejskiego system u ciepłowniczego wynikają z długości trw ania sezonu
grzewczego oraz średniej tem p eratu ry zew nętrznej w poszczególnych miesiącach.

3.2

Odbiorcy ciepła

Głównym odbiorcą ciepła są zakłady koksownicze ArcelorMittal Poland, które zużywają
ok. 97 % (ok. 2 885 tys. GJ/rok) w yprodukow anego ciepła na cele technologiczne,
produkcję energii elektrycznej i ogrzewanie.
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Pozostała część dystrybuow ana jest system em ciepłowniczym do odbiorców, którzy
zostali sklasyfikowani w następujące podgrupy:
•

zasoby

m ieszkaniow e

-

w spólnoty

mieszkaniowe

oraz

spółdzielnie

mieszkaniowe,
•

usługi i przemysł,

•

obiekty użyteczności publicznej.

•

odbiorcy indywidualni.

Poza potrzebam i technologicznymi zakładów koksowniczych, największą grupę
odbiorców

ciepła

z

system u

ciepłowniczego

wśród

obiorców

w,

których

zapotrzebow anie na moc zam ów ioną wynosi >100 kW stanowią:
•

w spólnoty m ieszkaniow e - ok. 5,4 MW,

•

spółdzielnie m ieszkaniow e - ok. 4,9 MW,

•

przem ysł - ok. 3,0 MW,

•

budynki użyteczności publicznej - ok. 2,87 MW.

3.3

Charakterystyka podstawowych urządzeń wytwórczych

Elektrociepłow nia zlokalizowana w zakładach koksowniczych w Zdzieszowicach
w yposażona jest w trzy kotły OPG 140 o w ydajności 140 t pary na godzinę oraz w trzy
turbozespoły o mocach 32 MW, 25 MW i 11 MW. W ramach posiadanych rezerw mocy
zakład sprzedaje okolicznym odbiorcom zlokalizowanym na terenie zakładu i miasta
Zdzieszowice ciepło i energię elektryczną.

Podstawowe parametry elektrociepłowni
•

moc cieplna zainstalow ana w elektrociepłow ni: 300 MWt

•

moc elektryczna zainstalow ana: 75 MWe

•

moc cieplna osiągalna w elektrociepłow ni: 215 MWt

•

moc elektryczna osiągalna: 57 MWe

Charakterystyka techniczna kotła OPG 140
Kocioł OPG 140 jest kotłem parow ym pyłowo-gazowym walczakowym z naturalnym
obiegiem m ieszanki parow o-w odnej, posiada trójstopniow y przegrzew pary, jest kotłem
dwuciągowym.
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W kotle spalany może być w yłącznie gaz koksowniczy lub gaz koksowniczy wraz z
w ęglem kamiennym. Do rozpalania kotła oraz prow adzenia procesu spalania w kotle
służą cztery palniki gazowe, zabudow ane param i obok siebie na jednym poziomie w
każdej z dwóch ścian bocznych kom ory paleniskowej.
Palniki pyło-węglowe zabudow ane są w narożach komory paleniskowej. Mieszanka
pyło-węglowa tw orzona jest w każdym z trzech młynów w entylatorów bijakowych, do
których węgiel podaw any jest podajnikiem zm iennoobrotow ym z przynależnego
zasobnika węglowego.
Pow ietrze podaw ane jest oddzielnymi kanałam i odpowiednio:
•

gorące - zza obrotow ych podgrzew aczy powietrza,

•

zimne - z tłoczenia w entylatorów podm uchu.

Każdy młyn zasila 4 palniki pyłow e um ieszczone w czterech narożach kom ory
paleniskow ej. Do każdego z tych palników doprow adzone jest przez oddzielną klapę
odcinającą gorące pow ietrze w tórne. Regulacja strum ienia pow ietrza do każdego naroża
odbyw a się klapą regulacyjną. Kocioł posiada podciśnieniow ą komorę paleniskową, z
której spaliny odciągane są przez dw a rów nolegle pracujące w entylatory spalin. Spaliny
przem ieszczają się przez drugi ciąg kotła, gdzie znajdują się przegrzewacze pary,
podgrzew acz wody, obrotow e podgrzew acze pow ietrza oraz dwa równolegle pracujące
elektrofiltry.
Podstaw ow e param etry kotła:
•

w ydajność m aksym alna trw ała 140 t/h

•

moc cieplnalOO MWt

•

w ydajność minim alna 70 t/h

•

ciśnienie pary za przegrzew aczem l3,8 MPa

•

ciśnienie pary w walczaku przy wydajności 140 t/h l5 ,4 MPa

•

tem p eratu ra pary na wylocie z przegrzew acza540 °C

•

tem p eratu ra wody zasilającej220 °C

Charakterystyka techniczna turbozespołów
W elektrociepłow ni zlokalizowanej w zakładach koksowniczych w Zdzieszowicach
zainstalow ane są 3 turbozespoły w oparciu o turbiny parow e upustow o-przeciw prężne
o mocach: 25 MWe, 18 MWe i 32 MWe. Stan techniczny turbozespołów oceniany jest
jako dobry.
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Roczna produkcja energii elektrycznej przez elektrociepłow nię kształtuje się obecnie na
poziomie 360 - 420 tys, MWh. Obecnie, zakłady koksownicze ArcelorMittal Poland
całkowicie

zrezygnow ały

z

w ykorzystyw ania

węgla

jako

paliwa

do

pracy

elekrociepłow ni. Produkcja zarów no ciepła jak i energii elektrycznej opiera się
całkowicie o gaz ziemny, którego roczne zużycie w aha się między 390 a 410 tys. m3n.

3.4

Sieć ciepłownicza

System dystrybucji ciepła składa się z sieci magistralnych i rozdzielczych których
w łaścicielem jest ArcelorMittal Poland - Oddział w Zdzieszowicach.
Zlokalizowana na terenie zakładów koksowniczych z Zdzieszowicach elektrociepłow nia
pozw ala na całkow ite zaspokojenie potrzeb zakładu na ciepło w postaci pary wodnej i
w ody grzewczej oraz energię elektryczną.
Zakład zaopatruje w ciepło część odbiorców miasta Zdzieszowice poprzez stacje
ciepłownicza para-w oda dwom a niezależnym i rurociągami 0300. Odbiorcy zasilani są
w odą gorącą o ciśnieniu do 1,0 MPa, tem peraturze 150/70°C i maksymalnym
przepływ ie 300 m 3/ h (przy tem peratu rze otoczenia -20°C).
Zakład posiada dwie stacje ciepłownicze (w ęzły cieplne grupowe)
•

EC1 - stacja ciepłownicza p a ra /w o d a zasilająca odbiorców zlokalizowanych na
terenie m iasta Zdzieszowice (osiedla mieszkaniowe, zakłady pracy, szkoły,
indyw idualne

budynki

m ieszkalne)

oraz

część

odbiorców

zakładowych

zlokalizowanych w najbliższym otoczeniu stacji ciepłowniczej. Odbiorcy zasilani
są dw om a niezależnym i ciągami 0 3 0 0 w odą gorącą o nominalnym ciśnieniu 1,0
MPa oraz maksym alnych tem p eratu rach 1 50/70 °C i maksymalnym przepływie
360 m 3/h . Stacja pracuje przez cały rok kalendarzow y z uwagi potrzebę dostawy
ciepła odbiorcom w ykorzystującym go do podgrzew ania ciepłej wody użytkowej
oraz basenów kąpielowych.
•

EC2 - stacja ciepłownicza p a ra /w o d a zasilająca odbiorców zakładowych wodą
gorącą o nom inalnym ciśnieniu 0,9 MPa, maksymalnych tem peraturach 150/70
°C i przepływ ie m aksym alnym 400 m 3/h . Stacja pracuje tylko w okresie sezonu
grzewczego.

Charakterystyka sieci parowej:
•

para o ciśnieniu 1,3 MPa i tem p eratu rze 300°C (loco EC II):
- długość sieci: 3 350 m
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- rurociągi napow ietrzne ułożone na estakadach w wykonaniu tradycyjnym
(rurociągi spaw ane + term oizolacja + blacha ocynkowana]
•

para o ciśnieniu 0,65 MPa i tem p eratu rze 240°C (loco ECH):
- długość sieci: 8 330 m, w tym: 7 570 m sieć napow ietrzna oraz 760 m sieci w
kanałach
- rurociągi napow ietrzne ułożone na estakadach i w kanałach energetycznych
w w ykonaniu tradycyjnym (rurociągi spaw ane + termoizolacja + blacha
ocynkowana)

Charakterystyka sieci wody grzewczej:
•

w ysokoparam etrow a

150/70°C:

- długość sieci: 18 600 m, w tym:
- miasto: 10 610 m (889 m - sieć napow ietrzna; 1156 m - sieć preizolowana;
8565 m - sieć w kanałach w w ykonaniu tradycyjnym)
- zakład: 7 990 m (7180 m - sieć napow ietrzna; 810 m - sieć kanałowa)
•

niskoparam etrow a

90/70°C:

- długość zew nętrznej instalacji odbiorczej: 6 958 m (sieć kannałowa)

Charakterystyka techniczna stacji ciepłowniczych w zakresie wytwarzania ciepła w
postaci wody grzewczej:
•

moc cieplna zainstalow ana 100,0 MW
w tym:
stacja ciepłownicza EC 1 40,7 MW
stacja ciepłownicza EC II 59,3 MW

•

moc cieplna osiągalna

95,0 MW

w tym:
stacja ciepłownicza EC I 40,0 MW
stacja ciepłownicza EC II 55,0 MW
•

moc cieplna zam ów iona

49,0 MW

w tym:
stacja ciepłownicza EC I 18,4 MW
stacja ciepłownicza EC II 30,6 MW
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Po zakończeniu sezonu grzewczego stacja ciepłownicza EC II zasilająca odbiorców na
terenie zakładu jest wyłączona z ruchu.
W szystkie wyżej w ym ienione sieci parow e i w ody grzewczej w ysokoparam etrow ej i
niskoparam etrow ej stanow ią m ajątek trw ały ArcelorMittal Poland SA - Oddział
Zdzieszowice.

3.5

Węzły cieplne

Ze stacji ciepłowniczej EC I zasilane są 3 indyw idualne i grupowe węzły cieplnych
w oda/w oda.

Odbiorcy

zasilani

są

bezpośrednio

z węzłów

cieplnych

lub

za

pośrednictw em zew nętrznych instalacji odbiorczych wodą grzewczą o maksymalnych
tem p eratu rach 90/70°C. Osiem indyw idualnych i grupowych węzłów cieplnych
eksploatow anych jest przez ArcelorM ittal Poland SA - Oddział Zdzieszowice.
Z czterech grupow ych w ęzłów cieplnych zasilani są odbiorcy ciepła poprzez zew nętrzne
instalacje odbiorcze o param etrach 90/70°C eksploatow ane przez ArcelorMittal Poland
SA - Oddział Zdzieszowice.
Ze stacji ciepłowniczej EC2 zasilanych jest dw unastu odbiorców ciepła (firmy obce)
zlokalizowanych na terenie zakładu.
Siedmiu odbiorców pobiera ciepło w postaci pary wodnej z sieci parowej o tem peraturze
240 oC, i ciśnieniu 0,65 MPa, przy czym jeden odbiorca dokonuje poboru pary w trzech
punktach.

3.6

Ocena stanu technicznego miejskiego systemu ciepłowniczego

Źródło ciepła
Stan techniczny jednostek kotłowych zainstalow anych w elektrociepłow ni ocenia się
jako zadow alający/dobry. Stan turbozespołów ocenia się jako dobry.
Bieżące

działania

inw estycyjne

pozw alają

w

znaczący

sposób

zwiększyć

bezpieczeństw o produkcji w elektrociepłow ni zasilającej system ciepłowniczy w
Zdzieszowicach.
Prow adzona w elektrociepłow ni planow a gospodarka rem ontow a jest gw arantem
utrzym ania

wysokiej

spraw ności

w ytw arzania

ciepła,

obniżenia

wskaźników

produkcyjnych (jak choćby ograniczenie w skaźnik zużycia energii elektrycznej na
w yprodukow anie

jednostki

ciepła

oraz

ograniczenie

wskaźników

emisji

zanieczyszczeń) i zapew nienie pełnego bezpieczeństw a dostaw y ciepła do system u
ciepłowniczego.
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W związku z powyższym w najbliższych latach nie planuje się strategicznej zmiany
dotychczasowej konfiguracji źródła ciepła.

Sieć ciepłownicza i węzły cieplne
Ogólny stan sieci ciepłowniczych w Zdzieszowicach jest dobry i nie stanowiący zagrożeń
dla spraw nego i bez-zakłóceniow ego przesyłu m edium grzewczego.
Pomimo dużego udziału sieci cieplnych w ykonanych w technologii tradycyjnej, stan
izolacji na rurociągach nie budzi zastrzeżeń o czym świadczą straty ciepła na przesyle,
które w sezonie grzewczym nie przekraczają 11,0%.
Stan sieci ogólnie można ocenić jako dobry, arm atu ra odcinająca nie budzi zastrzeżeń a
jej stan techniczny należy uznać za zadawalający. Zawory odpow ietrzające jak i
spustow e nie wykazują przecieków i są w stanie pozwalającym na sw obodne ich
użytkowanie.
W związku z powyższym należy w dalszym ciągu kontynuować działania polegające na
system atycznej przebudow ie sieci cieplnych wykonanych w technologii tradycyjnej
(kanałow ej) na sieci cieplne preizolow ane.
Stan w ęzłów ciepłowniczych w mieście Zdzieszowice ocenia się jako dobry.

ROZDZIAŁ 4
Id: 0DD34391-3B9B-43C3-84BA-D0C80DA7E6B9. Projekt

str. 23
Strona 81

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe gminy Zdzieszowice - 2020

4. KOTŁOWNIE INDYWIDUALNE I LOKALNE
W tej części zestaw iono zinw entaryzow ane kotłow nie indywidualne i lokalne
zaopatrujące w ciepło obiekty na terenie gminy Zdzieszowice.
Oprócz kotłow ni lokalnych w tabeli, potrzeby cieplne gminy zaspakajane są z
mniejszych źródeł indywidualnych (o mocach zainstalowanych mniejszych niż 25 kW)
- głów nie domy jednorodzinne, oraz za pom ocą ogrzewania etażowego - w budynkach
wielorodzinnych.
W gminie Zdzieszowice w ystępuje tylko jedna duża kotłownia przem ysłow a elektrociepłow nia

należąca

do

firmy ArcelorMittal

Poland

S.A. -

Oddział w

Zdzieszowicach, zasilająca system ciepłowniczy w Zdzieszowicach. Elektrociepłownia ta
szczegółowo została scharakteryzow ana w rozdziale 3.
Jak wynika z zebranych danych obecnie na terenie gminy Zdzieszowice znajduje się
obecnie 29 kotłow ni o mocy zainstalow anej powyżej 30 kW, z czego 3 to kotłownie
lokalne zaopatrujące w ciepło więcej niż jeden budynek, a pozostałe to kotłow nie
indyw idualne. 19 kotłow ni opalanych jest gazem ziemnym, 5 paliwami węglowymi, 2
gazem płynny PB, 1 gazem koksowniczym i 1 olejem opałowym. Dodatkowo, 4 instalacje
w yposażone są w instalacje solarne (kolektory słoneczne do produkcji ciepła).
W iększość zinw entaryzow anych kotłow ni węglowych stanow ią urządzenia o niskiej
spraw ności energetycznej - poniżej 60%. Zostały one zabudowane ponad 15 lat temu, a
ich stan techniczny kwalifikuje je do wymiany. W yeksploatowane kotły na paliwo stałe
(węgiel lub koks) pow inny zostać zastąpione w ysokospraw nym i kotłami na gaz ziemny
lub na biom asę (pelety drzewny).
Przeprow adzona ankietyzacja w ykazała zły stan techniczny dużej części instalacji
w ew nętrznych

zasilanych

przez

kotłow nie.

Należy

przeprow adzić

regulacje

hydrauliczne poprzez m ontaż kryz, term ozaw orów przygrzejnikowych i zaw orów
podpionow ych. Obiekty, w których konieczna jest wymiana źródła ciepłą na nowe
należy

poddać

gruntow nej

term om odernizacji

przed

przyłączeniem.

Podczas

term om odernizacji dużą wagę należy położyć na m odernizację instalacji wewnętrznych.
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5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO - PRZEWIDYWANE ZMIANY
Określenie zmian zapotrzebow ania na ciepło jest procesem trudnym , gdyż jest ono
wielkością w ielow ym iarow ą, zależną od wielu czynników składowych. Zmiany
zapotrzebow ania na ciepło wynikają m.in. z dynamiki rozwojowej gminy, różnic
strukturalnych odbiorców ciepła, relacji cen nośników energii, a także sytuacji
gospodarczej kraju.

5.1

Określenie maksymalnego przyszłego zapotrzebowania na ciepło dla gminy
Zdzieszowice

Przy założeniu pełnego w ykorzystania potencjału gminy wynikającego z terenów
przeznaczonych pod zabudow ę m ieszkalną i przem ysłow ą można określić prognozę
m aksym alnego zapotrzebow anie na ciepło gm iny Zdzieszowice (tabela 8).
Tabela 8. M aksymalny przyrost zapotrzebow ania na ciepło gminy Zdzieszowice
Możliwy docelowy wzrost
zapotrzebowania na ciepło
przy pełnym wykorzystaniu
terenów rozwojowych

Charakter
Obszar

Założenia do obliczeń

-

ha

Budownictwo
m ieszkaniowe i
m ieszane

77

- wskaźnik wykorzystania obszaru 0,8
- powierzchnia działki budowlanej: 12 ar,
- powierzchnia domu: 120 m2,
- wskaźnik zapotrzebowania na ciepło:
90 W /m 2 pow. użytkowej,

terenów

Przemysł
i usługi

37

OGÓŁEM

177.5

MW

5,54

- wskaźnik zapotrzebowania na ciepło:
250 kW/ha

9,25
14,79

-

Perspektyw a czasowa do roku 2030, która została przyjęta przy tw orzeniu niniejszego
opracow ania

oraz

analiza

dotychczasow ego

trendu

przyrostu

zabudowy

m ieszkaniowej, usługowej i przem ysłow ej w gminie nie wskazują na możliwość pełnej
realizacji rozwoju gminy w zakresie teren ó w wskazanych w „Studium uw arunkow ań i
kierunków zagospodarow ania przestrzennego gminy Zdzieszowice".
Jak w ykazały obliczenia, m aksym alne w skazanie terenów rozwojowych oznacza
szacunkow y przyrost zapotrzebow ania na ciepło o ok. 14,79 MW co stanow i około 25%
obecnego zapotrzebow ania na ciepło dla potrzeb budownictwa.
W związku z powyższym, na potrzeby opracow ania zostanie przeprow adzona celowa
analiza w tym zakresie.
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5.2

Procesy termomodernizacyjne

Procesem zmniejszającym zapotrzebow anie na ciepło wśród istniejących obiektów będą
narastające

działania

term om odernizacyjne.

Większość

obiektów

mieszkalnych

w ybudow anych jest w technologii tradycyjnej:
- w budow nictw ie w ielorodzinnym przew aża zabudow a na bazie „wielkiej płyty” elem entów prefabrykow anych oraz z cegły, bez izolacji termicznej,
- duża część budow nictw a jednorodzinnego to obiekty wiekiem przewyższające 40 lat,
w ykonane w oparciu o stare norm y cieplne, w złym stanie technicznym.
Obiekty te cechuje duży w spółczynnik zapotrzebow ania jednostkowego 24-25 W /m 3,
który jest źródłem dużego zużycia energii cieplnej - ok. 47-49 kW h/m 3/rok.
W iększa część budynków jednorodzinnych jest wyposażona w instalacje centralnego
ogrzewania. Niestety większość instalacji w ykonana jest w starej technologii, z ru r
stalowych i cechuje ją duża pojem ność wodna, duża bezwładność cieplna, mały stopień
w yposażenia w zaw ory term ostatyczne przygrzejnikow e, w zawory regulacyjne oraz w
i inną ap aratu rę służącą kontrolow anej konsum pcji ciepła.
Szacuje się, że dotychczas, na terenie gminy, przeprow adzono term om odernizację
ok. 38 tys. m2 budynków m ieszkalnych i użyteczności publicznej co daje ok. 8.7 % całej
substancji budowlanej.
Ze względu braku danych trudno jest dokładnie oszacować jaka część substancji
budow lanej zostanie do roku 2030 poddana kompleksowej term om odernizacji.
W yraźnie

widoczny

potencjał

do

oszczędzania

ciepła

poprzez

zabiegi

term orenow acyjne jest jednak zauw ażany przez konsum entów ciepła, o czym może
świadczyć intensyfikacja działań term orenow acyjnych w ostatnich 10 latach.
Szacuje

się,

na

podstaw ie

analizy

działań

term orenow acyjnych

w w ybranych obszarach w ojew ództw a opolskiego, że w gminie Zdzieszowice do roku

2030 zostanie poddanych kompleksowej modernizacji dodatkowo 35% powierzchni
obiektów

mieszkalnych

i

innych.

Odpowiada

to

powierzchni

użytkowej

ok. 152 tys. m2. Fakt ten pozwoli na zm niejszenie zapotrzebow ania na ciepło
o ok. 4,9 MW (przy założeniu, że kom pleksow a term om odernizacja pozwala na
zm niejszenie zużycia ciepła o co najmniej 25%).
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Bfily
5.3

Wzrost

zapotrzebowania

na

ciepło

wynikający

z

rozwoju

gminy

Zdzieszowice
5.3.1 Przyrost zapotrzebowania ze względu na rozwój demograficzny
Jak wykazała szczegółowa analiza sytuacji demograficznej gminy Zdzieszowice
w ykonana w Rozdziale 3 pkt. 1.1 w latach 2012-2019 wystąpił spadek liczby ludności
gminy Zdzieszowice o około 3.5 % co w pisuje się w trendy pow iatu i województwa. Z
tego względu przyjm uje się, że jedynym elem entem rozwoju demograficznego gminy
będzie

ew entualna

migracja

ludności

z

terenów

miejskich

(głównie

m iasta

Zdzieszowice) i zw iązane z tym zasiedlanie teren ó w rozwojowych gminy.
Oczywistym jest,

że tem po

rozw oju

teren ó w

przewidzianych

pod zabudow ę

m ieszkaniow ą nie pozwoli na pełne ich w ykorzystanie w perspektyw ie do 2030 roku.
Czynnikami w arunkującym i ten rozwój będzie przede wszystkim niedostateczna
infrastruktura drogow a i energetyczna, a także uw arunkow ania socjoekonomiczne. Z
tego też względu do dalszych rozw ażań przyjęto 3 scenariusze rozwoju: optymistyczny,
zrów now ażony oraz stagnacji
Dynamikę rozwoju terenów m ieszkaniow ych dla poszczególnych w ariantów oraz
wyniki analizy zapotrzebow ania na ciepło pokazano w tabeli 9. Założenia do obliczeń
zapotrzebow ania

na

moc cieplną

przyjęto

jak w tabeli 8 dla budow nictw a

m ieszkaniowego.
Tabela 9. Prognoza zapotrzebow ania na ciepło terenów mieszkaniowych w gminie
Zdzieszowice - perspektyw a 2030 r.
W ariant (scenariusz)
Charakter
teren ó w

Obszar

OPTYMISTYCZNY

ZRÓWNOWAŻONY

STAGNACJI

(w yk orzystan ie
30% teren ó w )

(w ykorzystanie
10% terenów )

(w ykorzystanie
5% teren ów )

-

ha

dom y

MW

dom y

MW

dom y

MW

Budownictwo
mieszkaniowe

77

154

1 ,6 6

51

0 ,5 5

26

0 ,2 8

Na podstaw ie przyjętych założeń rozw oju budow nictw a mieszkaniowego szacuje się, że
do roku 2030 na terenie gminy Zdzieszowice zgodnie ze scenariuszem zrównoważonym
pow stanie

co najmniej

51 budynków jednorodzinnych. Spowoduje to w zrost

zapotrzebow ania na ciepło o ok. 0,55 MW.
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5.3.2 Przyrost zapotrzebowania ze względu na rozwój przemysłu i usług
Rozwój terenów

o przeznaczeniu

przem ysłow ym i usługowym jest kolejnym

czynnikiem wpływającym na kształt przyszłego bilansu energetycznego gminy. Trafne
określenie tem pa w zrostu zapotrzebow ania na ciepło dla potrzeb przem ysłu i usług jest
zadaniem trudnym ze względu na wiele czynników mających wpływ na rozwój tego typu
terenów . Podkreślić należy jednak, że rozwój tych terenów może mieć istotny wpływ na
w yposażenie gminy w niezbędną in frastru k tu rę energetyczną i drogową. Analogicznie
do analizy wykonanej dla teren ó w m ieszkaniow ych do dalszych rozważań przyjęto 3
scenariusze rozwoju: optymistyczny, zrów now ażony oraz stagnacji.
Dynamikę rozwoju terenów przem ysłow o-usługow ych dla poszczególnych w ariantów
oraz wyniki analizy zapotrzebow ania na ciepło pokazano w tabeli 10. Założenia do
obliczeń zapotrzebow ania na moc cieplną przyjęto jak w tabeli 8 dla obszarów
przem ysłow ych (250 kW /ha).
TabelalO. Prognoza zapotrzebow ania na ciepło terenów przem ysłow ych i usług
gm inie Zdzieszowice - perspektyw a 2030 r.
W ariant (scenariusz)
Charakter
Obszar

te r e n ó w

OPTYMISTYCZNY

ZRÓWNOWAŻONY

STAGNACJI

(w yk orzystan ie
30% teren ó w )

(w ykorzystanie
10 % terenów )

(w ykorzystanie
5% teren ów )

-

ha

MW

MW

MW

Przemysł i usługi

37

2.78

0.93

0,46

Na podstaw ie przyjętych założeń rozw oju teren ó w przemysłowo-usługowych szacuje
się, że do roku 2030 na terenie gminy Zdzieszowice zgodnie ze scenariuszem realnym
nastąpi w zrost zapotrzebow ania na ciepło obiektów usługowych i przem ysłowych o ok.
0,93 MW.

5.4

Przyszły bilans cieplny gminy

Uwzględniając proces term om odernizacji oraz analizowane scenariusze rozwoju gminy
przyszły bilans cieplny gminy będzie zm ieniał się w odniesieniu do stanu istniejącego.
W zrost zapotrzebow ania na ciepło wynikać będzie wyłącznie z aktywizacji terenów
rozwojowych.

W przyszłym bilansie założono, że w każdym wariancie dodatkow o

nastąpi w zrost potrzeb cieplnych z tytułu rozwoju budow nictw a użyteczności
publicznej o 6% w stosunku do stanu istniejącego (6% z 6,51 MW = 0,39 MW).
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Końcowy

bilans

ciepła

dla

trzech

w ariantów

rozwoju

przedstaw iono

w tabeli 11 i na rysunku 8.
Tabela 11. Przyszły bilans ciepła gm iny Zdzieszowice - perspektyw a 2030 r.
W ariant (scenariusz)
O becnie
STAGNACJI

ZRÓWNOWAŻONY

OPTYMISTYCZNY

(S)

(Z)

(O)

-

MW

MW

MW

MW

Budownictwo
mieszkaniowe

57,07

57.35

57.62

58.73

Budynki pozostałe

6,51

6.90

6.90

6.90

Spadek z tytułu termomodernizacji

-

-4.90

-4.90

-4.90

Razem budownictwo

63,58

59.35

59.62

60.73

Przemysł i usługi

137,10

137.56

138.03

139.88

Razem gmina

200,68

196.91

197.65

200.61

Rys. 8. Obecny i przyszły bilans potrzeb cieplnych gminy. „B" - stan bazowy (obecny],
„S" - scenariusz stagnacji, „R" - zrów now ażony, „O" - optymistyczny.
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5.5

Zmiany w strukturze paliwowej pokrycia zapotrzebowania na ciepło
w gminie Zdzieszowice do roku 2030

Istniejąca na terenie gminy Zdzieszowice duża ilość kotłowni indywidualnych na paliwo
stałe

pow inna

zostać poddana

m odernizacji.

Dzięki zwiększeniu efektywności

w ytw arzania nastąpi zm niejszenie zużycia paliw, zmniejszenie emisji substancji
szkodliwych, w tym bardzo szkodliwej niskiej emisji oraz obniżenie kosztów
eksploatacji kotłowni. Do roku 2030 zm niejszy się zdecydowanie wykorzystanie paliw
węglowych na korzyść innych nośników energii.
W części gminy przew iduje się zw iększenia stopnia wykorzystania gazu sieciowego (gaz
ziem ny typu E}. Sugeruje się przy tym czynienie starań w kierunku budow y kotłowni
lokalnych w poszczególnych miejscowościach, które pokrywałyby zapotrzebow anie na
centralne ogrzew anie i ciepłą w odę użytkową, przy znacznie zmniejszonej emisji
substancji szkodliwych niż w przypadku kotłow ni gazowych indywidualnych.
W zrośnie także udział energii elektrycznej (głównie do napędu pomp ciepła typu
pow ietrze-woda}, biom asy (pellet drzewny} i innych odnawialnych źródeł energii.
Szacuje się, że w ykorzystanie energii odnaw ialnej wzrośnie z poziomu 1,3% obecnie do
8% w roku 2030. W zrost OZE zw iązany będzie z wykorzystaniem przede wszystkim
energii geoterm alnej niskich entalpii (pom py ciepła} oraz kolektorów solarnych do
podgrzew u ciepłej wody użytkowej.
W celu realizacji zakładanego w ykorzystania OZE w gminie Zdzieszowie, należy dążyć
do zw iększenia popularyzacji alternatyw nych źródeł ciepła opartych na:
•

energii prom ieniow ania słonecznego,

•

energii geoterm alnej (pom py ciepła, wymienniki gruntowe},

•

biom asie (pellet, biogaz},

•

energii w iatru (małe elektrow nie wiatrowe}

Obecnie ich udział w zaopatrzeniu na ciepło na terenie gminy wynosi ok. 1,3%, przy
czym ponad 50% tej wielkości wynika z w ykorzystania biom asy (pellet drzewny} a
ponad 30% energii prom ieniow ania słońca.
Prognozow aną strukturę paliwową pokrycia potrzeb cieplnych substancji budowlanej
w gminie Zdzieszowcie przedstaw iono na rysunku 9.
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■ węgiel

olej

en. elektryczna

OZE

gaz płynny

gaz ziemny i koksowniczy

Rys. 9. S truktura paliwow a pokrycia zapotrzebow ania na ciepło w gminie
Zdzieszowice wg prognoz na rok 2030 (bez uwzględnienia potrzeb wynikających z
technologii przem ysłu oraz dla realnego scenariusza rozwoju gminy)
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1.

INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Dostawcy energii elektrycznej
Ocena pracy istniejącego system u elektroenergetycznego zasilającego w energię
elektryczną odbiorców z terenu gminy Zdzieszowice oparta została na informacjach
uzyskanych w TAURON Dystrybucja S.A.
Na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki TAURON Dystrybucja S.A. pełni
funkcję O peratora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego i posiada koncesję
na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej do dnia 31 grudnia 2025 r. Spółka
zajm uje się dystrybucją energii elektrycznej z w ykorzystaniem sieci dystrybucyjnych
położonych w południow ej Polsce. Spółka odpowiada za rozwój, eksploatację i
utrzym anie sieci elektroenergetycznych na terenie południowej Polski. TAURON
Dystrybucja S.A. jest głównym dostaw cą energii elektrycznej na terenie województw:
małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, częściowo: świętokrzyskiego,
podkarpackiego oraz łódzkiego (rys. 1). Teren działania to praw ie 58 tys. km2.

Legnica
W rocław
Jele n ia G óra
C zęsto ch o w a
W ałbrzych

O p o le

Będzin
G liw ice
K raków
•

T arnów

Bielsko • Biała

Rys 1. Obszar działania TAURON Dystrybucja S.A.

TAURON Dystrybucja SA wchodzi w skład grupy kapitałowej TAURON. Grupa TAURON
dostarcza ponad 51 TWh energii elektrycznej rocznie do 5,6 milionów odbiorców
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końcowych, co spraw ia, że jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w
Polsce. Jest też drugim co do wielkości jej producentem i sprzedaw cą w kraju oraz
największym dostaw cą ciepła na Górnym Śląsku. Holding kontroluje ok. 29 proc.
polskich zasobów energetycznego węgla kam iennego.
Grupa TAURON to druga co do wielkości zintegrow ana grupa energetyczna w Polsce,
która kontroluje pełen łańcuch w artości, począwszy od wydobycia węgla aż po
sprzedaż energii elektrycznej i ciepła do klientów końcowych. Jest ona kluczowym
podm iotem w branży energetycznej i w ażnym ogniwem w systemie bezpieczeństw a
energetycznego Polski.
Kluczowe param etry operacyjne Grupy Tauron w roku 2019 to:.
•

Produkcja węgla handlowego: 3,8 Min Mg

•

W ytw arzanie energii elektrycznej (produkcja brutto): 13,9 TWh, w tym
w ytw arzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 1,40 TWh

•

W ytw arzanie ciepła: 10,9 PJ

•

Dystrybucja energii elektrycznej: 51,7 TWh

•

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 33,7 TWh

•

Liczba klientów - Dystrybucja: 5,6 min.

Grupę TAURON tw orzy ok. 30 pow iązanych kapitałow o podm iotów gospodarczych.
TAURON Polska Energia S.A. jest spółką dom inującą Grupy TAURON. Spółki zależne
Grupy TAURON to:
•

TAURON W ydobycie S.A. zajm ujący się wydobyciem węgla kamiennego,

•

TAURON W ytw arzanie S.A. zajm ujący się w ytw arzaniem energii ze źródeł
konw encjonalnych i ze w spółspalania biomasy,

•

TAURON Ekoenergia sp. z o.o. zajm ujący się w ytwarzaniem energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych,

•

TAURON Dystrybucja S.A. zajm ujący się świadczeniem usług dystrybucji energii
elektrycznej,

•

TAURON Sprzedaż sp. z o.o. zajm ujący się sprzedażą energii elektrycznej do
Klientów detalicznych,

•

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. zajm ujący się obsługą Klienta,

•

TAURON Ciepło sp. z o.o. zajmujący się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą
ciepła i energii elektrycznej.

•

TAURON Czech Energy s.r.o.
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•

Kopalnia W apienia Czatkowice sp. z o.o.

•

Polska Energia - Pierw sza Kompania Handlowa sp. z o.o.

•

TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

•

TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.

•

TAURON Dystrybucja Pom iary sp. z.o.o

•

TAURON Serwis sp. z.o.o.

•

W sparcie Grupa TAURON Sp. z.o.o.

•

Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o.

•

Magenta Grupa TAURON sp. z o.o.

W szystkie Spółki zależne, z w yjątkiem TAURON Czech Energy, mają swoją siedzibę
Polsce.
Rozliczanie

odbiorców

energii

elektrycznej

odbywa

na

podstaw ie

taryfy cyklicznie zatw ierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Odbiorców energii elektrycznej na teren ie gminy Zdzieszowice obsługuje Tauron
Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu. Serwis sieciowy w Oddziale w Opolu podzielony jest
na Regiony: Nysa, Opole, Strzelce i W ysokich Napięć: Nysa i Opole.
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2.

SYSTEM ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ - STAN
AKTUALNY

2.1

Kierunki zasilania gminy Zdzieszowice

Przez teren gminy Zdzieszowice przebiegają sieci przesyłowe wysokiego napięcia
(110 kV i 220 kV) oraz sieci dystrybucyjne 15 kV.
Obiekty na terenie gminy zasilane są za pośrednictw em sieci 110 kV dostarczających
energię do następujących stacji GPZ zlokalizowanych w mieście Zdzieszowice:
•

GPZ Zdzieszowice (stacja 1 1 0 /1 5 kV),

•

GPZ KZD Koksownia Zdzieszowice (stacja 1 1 0 /6 kV), która stanow i w łasność
ArcelorM ittal Poland SA Oddział w Zdzieszowicach.

Podstaw ow ym zadaniem ww. stacji jest zapew nienie dostaw mocy i energii elektrycznej
odbiorcom kom unalno-bytow ym i przem ysłow ym . Funkcja ta jest realizow ana poprzez
zasilaną z poszczególnych stacji GPZ sieć średniego, a następnie niskiego napięcia.
Na teren ie gminy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu posiada 61 stacji
transform atorow ych 1 5 /0 ,4 kV.
Na terenie gminy Zdzieszowice zlokalizowane są także dwie przepływ owe elektrow nie
w odne w ykorzystujące energię spadku wód rzeki Odry i przyłączone do sieci
elektroenergetycznej na terenie gminy:
•

Mała Elektrownia W odna Januszkowice o mocy zainstalowanej 1,4 MW;

•

Mała Elektrownia W odna Krępna o mocy zainstalowanej 1,26 MW.

Elektrownie te stanow ią w łasność Grupy Kapitałowej PGE Energia Odnawialna SA.

2.2

Główne punkty zasilania (GPZ) na terenie gminy Zdzieszowice

Na terenie gminy Zdzieszowice zlokalizowane są dwa Główne Punkty Zasilania GPZ.
W tabeli

1 przedstaw iono

charakterystykę

GPZ-tów zasilających

teren

gminy

Zdzieszowice.
Tabela 1. Specyfikacja GPZ zasilających teren gminy Zdzieszowice
Nazwa

Lp.

Moc, MVA

N apięcie w
stacji, kV/kV

1

Zdzieszowice

T R I- 1 6
TR2- 10

2

KZD Koksownia

TRI - 20
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Lp.

Nazwa

Moc, MVA

Zdzieszowice

2.3

T R 2- 20

Układ
rozdzielni

Obciążenie,
MW

N apięcie w
stacji, kV/kV
1 1 0 /6

Linie elektroenergetyczne na terenie gminy Zdzieszowice

Przez teren gminy przebiegają linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia o
następujących param etrach:

Linie 220 kV
•

relacji Groszowice-Blachownia stanow iąca własność PSE - O perator S.A.,
ul. W arszaw ska 165, 05-520 K onstancin - Jeziorna.

Linie 110 kV
•

dw utorow a 110 kV relacji Zdzieszowice-Krapkowice, GroszowiceZdzieszowice,

•

dw utorow a 110 kV relacji Zdzieszowice-Górażdze, Zdzieszowice-Koksownia
Zdzieszowice-Blachownia, GORWAP-Blachownia,

•

dw utorow a 110 kV relacji Zdzieszowice-Koźle, Zdzieszowice-Hajduki.

Sieć rozdzielcza 15 kV na terenie gminy
W iększość stacji transform atorow ych

1 5 /0 ,4 kV z terenu gminy Zdzieszowice

zasilanych jest liniami 15 kV w yprow adzonym i z GPZ-tów na terenie gminy oraz poza
nią. Pokrycie zapotrzebow ania gminy odbyw a się poprzez stacje transform atorow e
15/0,4 kV z GPZ-tów zlokalizowanych w Zdzieszowicach, Kędzierzynie-Koźlu oraz w
Strzelcach Opolskich.
Linie średniego napięcia (SN 15 kV) w ykonane są głownie jako sieci napow ietrzne na
słupach betonow ych i drew nianych. Długość linii 15 kV na terenie gminy wynosi:
•

sieci napow ietrzne - około 32 km,

•

sieci kablowe - około 1 km.

W istniejące ciągi liniowe 15 kV włączonych jest przelotem lub na odgałęzieniu 35
stacji transform atorow ych 15/0,4 kV na terenie gminy i 26 stacji w granicach miasta.
Stan techniczny sieci zasilającej odbiorców 15 kV ocenia się jako dobry - to samo
dotyczy pew ności zasilania. W sieci istnieją duże rezerw y mocy.
Przebieg

sieci

wysokiego

i średniego

napięcia

oraz

lokalizacja

GPZ i stacji

transform atorow ych przedstaw iono na m apie system ów energetycznych stanowiącej
załączniki do niniejszego opracowania.
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Wykaz stacji transform atorow ych 1 5 /0 ,4 kV zlokalizowanych na terenie gminy
Zdzieszowice w raz z ich w ybranym i param etram i przedstaw iono w tabeli 2.

Tabela 2. Zestawienie stacji transformatorowych na terenie gminy Zdzieszowice
,,

M aksym alna
m oc stacji, kVA

Lp.

Typ stacji

1
2

STSp 20/400
STSp 20/250

400
250

3

nietypowa

630

4

STSp 20/400

400

5

WSTtp 20/400

400

6

KS 19-28

400

7

STSpo 20/400

400

8

STSp 20/400

400

9

PST 15/20/400

400

10

PST 15/20/400

400

11

wieżowa

400

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

wieżowa
wieżowa
STSa 20/250
wieżowa
STSpo 20/400
STSpbw20/250
STSpbw20/250
STSp 20/250
STSp 20/400
STSp 20/250
wieżowa
STSp 20/250
wieżowa
STSa20/250

400
400
250
400
400
250
250
250
400

26

STSp 20/400

400

27
28
29
30

STSpw 20/250
WSTtp 20/400
wieżowa
wieżowa

250
630
250
250

31

STSpbw20/250

400
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400
250
400
250

Nazwa stacji

M iejscow ość

Dalnia
Dalnia skały
Januszków.
Kruszbet
Januszków.dębinabud
Januszkowice jaz
Januszkowice
kościół
Januszkowice
lesianska
Januszkowice
ogrodki
Januszkowice
osr.wyp
Januszkowice
osr.z.a
Januszkowice
stoczn.
Januszkowice wieś
Jasiona
Jasiona 2
Krepna cegielnia
Krepna leg
Krepna odrzańska
Krepna osp
Krepna ozek 1
Krepna pgr
rr
Krepna skr
Krepna wieś
Krepna wodociągi
Oleszka
Rozwadza 2
Rozwadza baza
rembud
Rozwadza osiedle
Rozwadza put
Rozwadza wieś
Wielmierzowice
Wielmierzowice
grobla

Dalnia
Dalnia

i

Januszkowice
Januszkowice
Januszkowice
Januszkowice
Januszkowice
Januszkowice
Januszkowice
Januszkowice
Januszkowice
Januszkowice
Jasiona
Jasiona
Krępna
Krępna
Krępna
Krępna
Krępna
Krępna
Krępna
Krępna
Krępna
Oleszka
Rozwadza
Rozwadza
Rozwadza
Rozwadza
Rozwadza
Wielmorzowice
Wielmorzowice
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W łasność

M aksym alna
m oc stacji, kVA

Lp.

Typ stacji

32

STSa20/250

250

33

MSTt20/630

250

34

wkomponowana

400

35

MSTt20/630

250

36

MSTt 20/630

100

37

MSTt20/630

100

38

STSpo 20/400

250

39

MSTt20/630

630

40

WSTp 20/400

250

41

ZA-ALA

250

43

SOLAR
1P20/1000
SOLAR IP 20/630

44

NZ 173/283

125

45

2A-ALA

250

46
47
48
49

wieżowa
wieżowa
wieżowa
STS 20/250

250
100
250
250

50

STSa 20/250

1260

51

MSTt20/630

630

52
53

MSTt20/630
wkomponowana
MSTt
20/400/400

250
250

MSTt20/630

400

42

54
55

wieżowa
56
WSTp 20/400
57
STSa 20/250
58
STSp 20/400
59
60
WSTtp 20/400
wieżowa
61
Łącznie moc maksymalna stacji:
w tym stacji:

ROZDZIAŁ 5
Id: 0DD34391-3B9B-43C3-84BA-D0C80DA7E6B9. Projekt

Nazwa stacji

M iejscowość

Zdze kaczrogr dział
Zdzieszowice
górna 1
Zdzieszowice
górna 2
Zdzieszowice
górna 4
Zdzieszowice
górna 5
Zdzieszowice hotel
Zdzieszowice
k.miark
Zdzieszowice
kaczor 1
Zdzieszowice
kaczor2
Zdzieszowice
koziels

Zdzieszowice
Zdzieszowice
Zdzieszowice
Zdzieszowice
Zdzieszowice
Zdzieszowice
Zdzieszowice
Zdzieszowice
Zdzieszowice
Zdzieszowice

400

Zdzieszowice m+

Zdzieszowice

100

Zdzieszowice m+2
Zdzieszowice
miasto
Zdzieszowice
osadnik
Zdzieszowice ozk 1
Zdzieszowice ozk 2
Zdzieszowice ozk 3
Zdzieszowice pbr 1
Zdzieszowice solo
wn.
Zdzieszowice
szkoła
Zdzieszowice tl
Zdzieszowice t2
Zdzieszowice
warszt.
Zdzieszowice
zebiec
Zdzieszowice zkl
Zdzieszowice zk 3
Żyrowa 2
Żyrowa boczna
Żyrowa pgr
Żyrowa wl es

Zdzieszowice

100

100
250
400
100
250
250
19 9 0 5

Zdzieszowice
Zdzieszowice
Zdzieszowice
Zdzieszowice
Zdzieszowice
Zdzieszowice
Zdzieszowice
Zdzieszowice
Zdzieszowice
Zdzieszowice
Zdzieszowice
Zdzieszowice
Zdzieszowice
Zdzieszowice
Żyrowa
Żyrowa
Żyrowa
Żyrowa

MVA
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Lp.

Typ stacji

W łasność

M aksym alna
m oc stacji, kVA

Nazwa stacji

M iejscowość

- TAURON Dystrybucja SA
(własnych)

18 204

MVA

- obcych

1701

MVA

2 .4

Z a p o tr z e b o w a n ie n a e n e r g ię e le k tr y c z n ą - s ta n istn ie ją c y

Z uzyskanych z TAURON Dystrybucji S.A. informacji wynika, że zapotrzebow anie gminy
Zdzieszowice na moc w latach 2011-2017 kształtow ało się na poziomie około 3,5 MW,
z czego ponad 50% przypadało na m iasto Zdzieszowice.
Z

bilansu

zamieszczonego

w

Planie

gospodarki

niskoemisyjnej

dla

gminy

Zdzieszowice1 wynika, że w roku 2014 łączne zużycie energii elektrycznej w gminie
wyniosło ok. 30,5 tys. MWh, w tym przez:
•

obiekty Gminy Zdzieszowice 1 022 MWh

•

ośw ietlenie uliczne 819 MWh

•

m ieszkańców 10 471 MWh

•

usługi, inne obiekty 6 205 MWh

•

odbiorców na napięciu średnim 12 007 MWh

Zgodnie z informacją uzyskaną w Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, roczny
przyrost zapotrzebow ania na energię elektryczną wynosi między 0,5% a 1%. Ze
względu brak możliwości uzyskania od Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu
informacji o aktualnym zużyciu energii elektrycznej w gminie Zdzieszowice, do
w yznaczenia tej wielkości przyjęto, że roczny przyrost zapotrzebow ania na energię
elektryczną wynosi 1%. Dla tak przyjętego założenia, oszacowano, że zużycie energii
przez wszystkich odbiorców energii elektrycznej w gminie Zdzieszowice w roku 2019
w yniosło ok. 32,1 tys. MW h/rok.
Na rysunku

2 zestaw iono

dane historyczne, w tym wyliczone w oparciu o

przedstaw ioną metodykę, zużycia energii elektrycznej w gminie Zdzieszowice. Dane te
obejm ują okres (6 lat): 2014-2019.

1„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Zdzieszowice - bazowa inwentaryzacja emisji" - 2015,
Zdzieszowice.
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Jedynym

odbiorcą

energii

elektrycznej

wysokiego napięcia na terenie

gminy

Zdzieszowice jest ArcelorMittal Poland SA Oddział w Zdzieszowicach [koksownia
Zdzieszowice). Całkowite zużycie energii elektrycznej przez obiekty koksowni w roku
2011 wyniosło ok. 360 000 MWh. Ze względu na własne źródło energii elektrycznej
(turbozespoły parow e), w roku 2011 w iększość potrzeb własnych (źródła i zakładu)
pokryte zostało z produkcji a całkow ity w olum en zakupu energii z sieci wyniósł ok. 7
MWh. Dla porów nania, w roku 2012, w ystąpiła nadwyżka produkcji: na zew nątrz
sprzedano ok. 41 MWh w yprodukow anej energii elektrycznej. Przedsiębiorstw o
ArcelorM ittal Poland SA Oddział w Zdzieszowicach nie udostępniło informacji
dotyczących poziom u produkcji energii elektrycznej przez elektrociepłow nię uznając
je za dane wrażliwe. Jednak, na podstaw ie posiadanej wiedzy, dla celów niniejszego
pracow ania można przyjąć, że produkcja energii elektrycznej w elektrociepłow ni
ArcelorM ittal Poland SA w Zdzieszowicach pozostaje na stałym poziomie, bardzo
zbliżonym do produkcji w roku 2011.

Rys. 2. Sumaryczne zapotrzebowanie na energie elektryczną odbiorców niskiego napięcia (nN)
i średniego napięcia (SN) na terenie gminy Zdzieszowice
(wartości szacunkowe za lata 2014-2019).
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2.5

Odnawialne źródła energii elektrycznej zlokalizowane na terenie gminy
Zdzieszowice

W gminie Zdzieszowice w ystępują obecnie dwie instalacje w ytw arzające na skalę
gospodarczą energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Są to dwie przepływowe
elektrow nie w odne w ykorzystujące energię spadku wód rzeki Odry:
•

elektrow nia w odna w januszkow icach (MEW Januszkowice),

•

elektrow nia w odna w Krępnej (MEW Krępna).

Elektrownie te stanow ią w łasność Grupy Kapitałowej PGE Energia Odnawialna SA.
Szczegółowy opis i param etry techniczne tych obiektów przedstaw iono w rozdziale VII
niniejszego opracow ania (VII. Odnawialne źródła energii).
Dodatkowo, na terenie gminy spotykane są coraz liczniej małe przydom owe instalacje
PV produkujące energię elektryczną na potrzeby w łasne przyłączone do sieci
dystrybucyjnej sieci, jako tzw. źródła prosum enckie a także małe instalacji PV na
obiektach użyteczności publicznej. W roku 2006 w Zdzieszowicach pow stał pierw szy w
Polsce energooszczędny sklep typu h ip erm ark et sieci TESCO, w którym zintegrow ano
ogniwa fotow oltaiczne z układem małych tu rb in wiatrowych. Źródło to pracuje na
potrzeby w łasne obiektu.

2.6

Zapotrzebowanie na ciepło pokrywane przez energię elektryczną

TAURON Dystrybucja S.A. nie udostępnił informacji o zawartych umowach na terenie
gminy Zdzieszowice na dostaw ę energii na cele grzewcze (c.o.).
Dane pozyskane na potrzeby niniejszego opracowania wskazują, że w sektorze
grzewczym gminy Zdzieszowice, energia elektryczna w ykorzystywana jest obecnie
przede

w szystkim

miejscowych

do

produkcji

podgrzew aczy

ciepłej

elektrycznych

wody

użytkowej

a także

do

(c.w.u.)

napędu

za pomocą

coraz

częściej

stosow anych zarów no do celów grzewczych jak i przygotowania c.w.u. pomp ciepła
typu pow ietrze woda.
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3. ZAMIERZENIA ROZWOJOWE
3.1

Rozwój sieci elektroenergetycznych

TAURON Dystrybucja S.A. na terenie Gminy Zdzieszowice planuje przebudow ę
niektórych odcinków linii napow ietrznych 15 kV oraz budow ę nowych odcinków
kablowych 15 kV.
Zadania inwestycyjne uzależnione są w dużej m ierze od podmiotów, które występują
do TAURON Dystrybucji S.A. z w nioskiem o określenie w arunków przyłączenia.

3.2

Zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną

Zmiany zapotrzebow ania na energię elektryczną w najbliższej perspektyw ie będą
pow odow ane

podłączeniam i

na

terenach

z

istniejącą

zabudową

w

związku

z przebudow ą lub zm ianą przeznaczenia istniejących budynków jak i rozwojem
budow nictw a

mieszkaniowego

prognozow anych

w

„Studium

i

obiektów

uw arunkow ań

przemysłowych
i

kierunków

na

terenach

zagospodarow ania

przestrzennego gminy Zdzieszowice” oraz miejscowych planach zagospodarow ania
przestrzennego dla poszczególnych miejscowości gminy.
Analiza

dynamiki

danych

historycznych

zużycia energii w

latach

2012-2019

w ykazuje niewielki trend w zrostow y zapotrzebow ania na energię elektryczną (między
0,5% a 1,0%).
Zmiany zapotrzebow ania wynikają głównie ze stosow ania coraz większej liczby
urządzeń

elektrycznych

now oczesnych

urządzeń.

a z drugiej
W bilansie

strony ze zmniejszonej energochłonności
całkowitym zapotrzebow ania

na

energię

elektryczną zm niejszona energochłonność nowoczesnych urządzeń nie stymuluje
spadku zapotrzebow ania na energię elektryczną. Wydaje się, że znaczący w zrost
zapotrzebow ania może indukow ać jedynie stopniow e zagospodarow anie terenów
rozwojowych gminy.
W dalszej części rozdziału dokonano analizy zmiany zapotrzebow ania na energię
elektryczną obiektów na terenie gminy zgodnie z przyjętymi wcześniej scenariuszam i
w ykorzystania obszarów rozwojowych (patrz rozdział 4 - „Zapotrzebowanie na
ciepło").
Do obliczeń przyjęto następujące założenia:

ROZDZIAŁ 5
Id: 0DD34391-3B9B-43C3-84BA-D0C80DA7E6B9. Projekt

str. 12
Strona 102

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe gminy Zdzieszowice na lata 2021-2036

•

w skaźnik zapotrzebow ania na moc elektryczną dla terenów mieszkaniowych:
6 kW / budynek jednorodzinny.

•

w skaźnik zapotrzebow ania na moc elektryczną dla terenów przemysłowousługowych: 100 kW / ha.

Wyniki analizy przedstaw iono w tabelach 3 i 4.
Tabela 3. Prognoza zapotrzebowania na moc elektryczną terenów mieszkaniowych w gminie
Zdzieszowice - perspektywa 2030 r.
W ariant (scenariusz)
Charakter
teren ó w

P o
w ierzch n ia

OPTYMISTYCZNY

ZRÓWNOWAŻONY

STAGNACJI

(w yk orzystan ie
30% teren ó w )

(w ykorzystanie
10 % teren ów )

(w ykorzystanie
5% teren ów )

-

ha

domy

MW

domy

MW

domy

MW

Budownictwo
mieszkaniowe

77

154

0.92

51

0.31

26

0.15

Tabela 4. Prognoza zapotrzebow ania na ciepło teren ó w przemysłowych i usług w gminie
Zdzieszowice - perspektyw a 2030 r.
W ariant (scenariusz)
Charakter
teren ó w

3.3

Po
w ierzch n ia

OPTYMISTYCZNY

ZRÓWNOWAŻONY

STAGNACJI

(w y k orzystan ie
30% teren ó w )

(w ykorzystanie
14 % teren ów )

(w ykorzystanie
7% teren ów )

MW

MW

-

ha

MW

Przemysł i usługi

37

1.11

0.37

Zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną do celów grzewczych

Szacuje się, że kolejnych latach nastąpi p rzy ro st odbiorców energii elektrycznej dla
potrzeb grzewczych. Wpływ na taką sytuację może mieć m.in. konieczność zmiany
węglowych system ów ogrzew ania ze względu na zaostrzające się przepisy praw ne
w zakresie jakości pow ietrza.
Szacuje się, że do roku 2030 zapotrzebow anie na energię elektryczną do celów
grzewczych (w tym przygotow ania ciepłej w ody użytkowej oraz do napędów pomp
ciepła i grzałek w pom pach ciepła) w zrośnie z ok. 5,1% do 7,2% sumarycznego
zapotrzebow ania na ciepło (z w yłączeniem zakładów przemysłowych) - co będzie
stanow ić moc wielkości ok. 4,56 MWt.
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Przyjęte

wskaźniki

dla

teren ó w

usługow ych

i

przemysłowych

wynikają

z potrzeb grzewczych w /w terenó w bez ew entualnych potrzeb technologicznych, które
na obecnym poziomie opracow ania tru d n o jest realnie oszacować.
W arto zwrócić uwagę na fakt, że teren y rozw ojow e wyznaczone zostały z nadm iarem
dającym przyszłym inw estorom możliwość w yboru lokalizacji i stąd przewiduje się
w perspektyw ie roku 2030 ich zagospodarow anie na maksymalnym poziomie 30%.

3.4

Zapotrzebowanie na energię elektryczną terenów rozwojowych

Przew iduje się, że opcja zasilania teren ó w rozwojowych w oparciu o istniejący system
sieci

średniego

i

niskiego

napięcia

z

wykorzystaniem

rezerw

system u

elektroenergetycznego jest niew ystarczająca do uzyskania pełnego potencjału tych
terenów .
Po w yczerpaniu rezerw istniejącego system u elektroenergetycznego przewiduje się
budow ę nowych linii średniego napięcia 15 kV oraz nowych stacji transform atorow ych
15/0,4 kV. Przy dużym zapotrzebow aniu mocy nowych odbiorców z rejonu terenów
inwestycyjnych zarów no na obszarach wiejskich jak i na terenie miasta Zdzieszowice
nie wyklucza się budow y nowych sieci średniego napięcia 15 kV wraz z stacjami
transform atorow ym i 15/0,4 kV.
Rozszerzanie sieci elektroenergetycznych na now e tereny realizowane będzie w m iarę
ich zagospodarow yw ania.
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3.

INFORMACJE OGÓLNE
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. w Zabrzu
O perator Gazociągów Systemowych GAZ-SYSTEM SA

System gazowniczy - stan istniejący
Charakterystyka sieci gazowej na teren ie gminy Zdzieszowice
Opis param etrów czynnika

System gazowniczy - przewidywane zmiany
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1.

INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. w Zabrzu
PSG jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG, działa na terenie całej Polski
i dystrybuuje gaz poprzez ponad 190 tys. km gazociągów. PSG jest nowoczesnym
przedsiębiorstw em o bogatych tradycjach, czerpiącym doświadczenie z ponad 160letniej historii gazow nictw a na ziem iach polskich. Jest największym w Europie
o peratorem

system u

dystrybucyjnego

gazu.

Polska

Spółka

Gazownictwa

jest

O peratorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce. Kluczowym zadaniem Spółki
jest niezaw odny i bezpieczny tra n sp o rt paliw gazowych siecią dystrybucyjną na
terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych
o peratorów lokalnych. Spółka świadczy usługę tran sp o rtu paliwa gazowego na bazie
um ów zaw artych z przedsiębiorstw am i zajmującymi się sprzedażą paliwa gazowego.
Do zadań PSG należy prow adzenie ruchu sieciowego, rozbudowa, konserwacja oraz
rem onty sieci i urządzeń, dokonyw anie pom iarów jakości i ilości transportow anego
gazu. Realizacji Strategii PSG na lata 2016-2022 służy struktura obejmująca:
•

Oddział W sparcia w W arszawie,

•

Oddział Inw estycyjno-Rem ontow y w Krośnie,

•

17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych,

•

173 Gazownie oraz 59 Placówek Gazowniczych.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki n r DRG.DRG-2.4212.51.2019.AIK z dnia 18
m arca 2020 r. została zatw ierdzona now a „Taryfa Nr 8 dla usług dystrybucji paliw
gazowych" Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Taryfa Nr 8
została opublikow ana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Paliwa
Gazowe n r 2 1 (1 3 1 5 )/2 0 2 0 z dnia 19 m arca 2020 r. Nowa taryfa obowiązuje od 3
kw ietnia

2020

r.

Decyzją

Prezesa

Urzędu

Regulacji

Energetyki

Nr DRG.DRG-

2.4212.10.2020.AIK z dnia 15 maja 2020 r. została zatw ierdzona Zmiana Taryfy Nr 8 dla
usług dystrybucji paliw gazowych" Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w
Tarnowie. Zmiana Taryfy Nr 8 została opublikow ana w „Biuletynie Branżowym URE Paliwa Gazowe nr 44(1338)/2020". Przedm iotow a zmiana obowiązuje od 1 czerwca
2020 r.
Gmina Zdzieszowice znajduje się w zasięgu działalności oddziału Polskiej Spółki
Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu - Zakładu Gazowniczego w Opolu (Oddział Zakład
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Gazowniczy w Opolu). Zasadniczym celem działania Zakładu Gazowniczego w Opolu jest
zapew nienie klientom ciągłości dostaw gazu ziemnego, bezpieczeństw a i komfortu jego
użytkow ania oraz rozwój gazow nictw a na terenie w ojewództwa opolskiego, a w
szczególności gazyfikację nowych m iejscowości we w spółpracy z władzami terenow ym i
m iast i gmin. W strukturach zakładu znajduje się łącznie 7 gazowni i placówek
gazowniczych:
•

Gazownia w Brzegu,

•

Gazownia w Kędzierzynie Koźlu,

•

Gazownia w Kluczborku,

•

Gazownia w Krapkowicach,

•

Gazownia w Krapkowicach - Placówka Gazownicza w Głubczycach,

•

Gazownia w Nysie,

•

Gazownia w Opolu.

Eksploatują one ponad 1,6 tys. km sieci dystrybucyjnej, w tym praw ie 1,5 tys. km sieci
średniego i niskiego ciśnienia.
Zgodnie z inform acją przekazaną przez PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu w
chwili obecnej

prow adzona jest budow a

sieci rozdzielczej

na terenie

całego

w ojew ództw a opolskiego.
Gmina Zdzieszowice jest gminą zgazyfikowaną i posiada sieć rozdzielczą gazu
ziem nego średniego i niskiego ciśnienia.

1.2

Operator Gazociągów Systemowych GAZ-SYSTEM SA

O perator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest firmą strategiczną dla
polskiej gospodarki oraz bezpieczeństw a energetycznego kraju, która odpowiada za
przesył gazu ziemnego oraz zarządzam y najważniejszymi gazociągami w Polsce. W
ram ach program u inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad
2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski.
Dalsza rozbudow a krajowej sieci przesyłow ej, w tym pow stanie nowych gazociągów w
ram ach

Korytarza

Gazowego

Północ-Południe,

a

także

budow a

połączeń

m iędzysystem ow ych z państw am i sąsiednim i wzmocni bezpieczeństw o energetyczne
Polski i będzie stanow ić istotny wkład w rozwój europejskiego system u przesyłowego.
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Spółka realizuje jedno z najw ażniejszych przedsięw zięć infrastrukturalnych w kraju projekt Baltic Pipę, polegający na w ybudow aniu dwukierunkowego

gazociągu

m orskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudow ie lokalnej sieci przesyłowej.
GAZ-SYSTEM jest też w łaścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza term inalem LNG
w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Kluczowym zadaniem

GAZ-SYSTEM S.A. jest tran sp o rt paliw gazowych siecią

przesyłow ą na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych
oraz do odbiorców końcowych podłączonych do system u przesyłowego. Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki udzielił GAZ-SYSTEM S.A. 30 czerwca 2004 roku, koncesji na
przesyłanie i dystrybucję gazu na lata 2004 - 2014, a w dniu 23 sierpnia 2010 r.
przedłużył spółce koncesję na przesyłanie paliw gazowych do dnia 31 grudnia 2030 r.
18

w rześnia

2006

roku

Nadzwyczajne

Zgromadzenie

W spólników

dokonało

przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną. Dzięki
tem u możliwe było w yznaczenie spółki na op erato ra sytemu przesyłowego na dłuższy
okres. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął decyzję w tej sprawie 18 grudnia
2006 roku i wyznaczył GAZ-SYSTEM S.A. operatorem gazowego system u przesyłowego
do 1 lipca 2014 roku. 13 października 2010 r. GAZ-SYSTEM S.A. został wyznaczony
operatorem system u przesyłow ego gazowego do dnia 31 grudnia 2030 r.
O perator GAZ-SYSTEM SA posiada Oddział w Świerklanach, którego obszar działania
obejmuje teren gminy Zdzieszowice.
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2.

SYSTEM GAZOWNICZY - STAN ISTNIEJĄCY

2.1

Charakterystyka sieci gazowej na terenie gminy Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice posiada sieć gazową dystrybucyjną średniego i niskiego ciśnienia,
która zaopatruje w gaz ziem ny w ysokom etanow y odbiorców w miejscowościach:
Zdzieszowice, Rozwadza, Krępna, Żyrowa i Januszkowie.
Miejscowości Jasiona i Oleszka zaopatryw ane są w gaz siecią dystrybucyjną średniego
ciśnienia w ybudow aną ze środków w łasnych Gminy Zdzieszowice i będącą jej
w łasnością. Sieć ta została w ydzierżaw iona przez Gminę Zdzieszowice na rzecz
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu.
Gmina Zdzieszowice graniczy od w schodu z niezgazyfikowaną gminą Leśnica.

Przez teren gminy Zdzieszowice przebiegają następujące gazociągi:
•

Oddana do eksploatacji w 2020 r. sieć gazowa wysokiego ciśnienia KędzierzynKoźle - Zdzieszowice - W rocław (elem ent strategicznego Korytarza Gazowego
Północ-Południe), PN 8,4 MPa, DN1000 - 8 800 m, której trasa przebiega
w zdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia Zdzieszowice - Brzeg
Opolski DN400.

•

sieć gazowa wysokiego ciśnienia Zdzieszowice - Brzeg Opolski, PN- 6,3/4,0
MPa, DN 400 -8 711 m

•

sieć gazowa wysokiego ciśnienia Zdzieszowice - Brzeg Opolski odgałęzienie do
SRP 1° Żyrowa, PN- 4,0 MPa, DN 100 - 32 m

•

sieć gazowa wysokiego ciśnienia Zdzieszowice - Brzeg Opolski odgałęzienie do
SRP 1° Rozwadza, PN- 4,0 MPa, DN 100 - 334 m

•

sieć gazowa wysokiego ciśnienia Zdzieszowice - Kędzierzyn, PN- 6,3 MPa, DN
500 - 6036 m,

•

sieć gazowa średniego ciśnienia - 35 495 m

•

sieć gazowa niskiego ciśnienia - 32 513 m

•

przyłącza gazowe niskiego ciśnienia - 983 szt.

•

przyłącza gazowe średniego ciśnienia - 376 szt.

Ponadto przez teren gminy przebiega gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia DN
5 0 0 /2 5 0 zaopatrujący w gaz koksowniczy:
•

Zakłady W apiennicze LHOIST Tarnów Opolski,

•

Zakłady Chemiczne Blachownia Kędzierzyn-Koźle,

•

Zakłady Azotowe Kędzierzyn-Koźle,
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•

Południowy Koncern Energetyczny, Grupa Tauron,

Poglądowy przebieg gazociągów przesyłow ych gazu ziemnego wysokiego ciśnienia
GAZ-SYSTEM na obszarze gminy Zdzieszowice i w okolicach pokazano poglądowo na
rysunku 1. Na m apie pokazano dw a tzw. W irtualne Punkty Wyjścia do PSG, które
odpow iadają istniejącym stacjom redukcyjno-pom iarow ym

1° w Zdzieszowicach

(ul. Żyrowska) oraz w Rozwadzy.
• G o g o lin

a lc e

R ys. 1.

Mapa poglądowa systemu gazowego na terenie gminy Zdzieszowice i gmin
sąsiadujących1.

Poza gazem ziemnym, przez teren gminy Zdzieszowice przebiega gazociąg gazu
koksowniczego relacji:
•

Zakłady Koksownicze - Blachownia, podwyższonego średniego ciśnienia 1,0
MPa, D N 500/250 mm (dwa gazociągi ułożone równolegle do siebie) - 7 617 m,.

•

dystrybucyjny gazociąg średniego ciśnienia, średnica 160 mm, zasilający
odbiorców przem ysłow ych na terenie m. Zdzieszowice.

Na terenie gminy Zdzieszowice znajduje się pięć stacji redukcyjno-pomiarowych:
•

stacja redukcyjno-pom iarow a 1° Zdzieszowice, ul. Żyrowska - przepustow ość
3200 Nm3/h , MOP - 3,6/0,5 MPa, ciśnienie robocze wylotowe 0,28 MPa,

1Strona internetowa GAZ-SYSTEM S.A. - Mapa systemu przesyłowego - http://gaz-system.pl
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Techniczna, zakontraktow ana i dostępna zdolność przesyłowa tej stacji wynosi
38 778 MWh.
•

stacja redukcyjno-pom iarow a 1° Rozwadza - przepustow ość 3200 Nm3/h , MOP
- 3,6/0,5 MPa, ciśnienie robocze w ylotow e 0,28 MPa,

•

SOK Zdzieszowice, ul. Wojska Polskiego /te re n SRP 1° Żyrow a/- ochrona
gazociągu Zdzieszowice - brzeg O polski, DN 400, PN 4,0 MPa

2.2

•

stacja gazowa 11° Zdzieszowice, ul. Karola Miarki o przepustowości 3200 m3/h .

•

stacja gazowa 11° Żyrowa, ul. Wojska Polskiego o przepustow ości 3200 m 3/h .

Opis parametrów czynnika

Gaz dostępny lub potencjalnie dostępny na terenie gminy Zdzieszowice to gaz ziemny
w ysokom etanow y

oraz

gaz

koksowniczy.

Gaz

ziemny

w osokom etanow y

jest

pochodzenia naturalnego, a jego głównym składnikiem jest metan, podgrupa E.
Param etry doprow adzanego gazu są zgodne z PN - C - 04753. Gaz ten jest przesyłany
gazociągami wysokiego ciśnienia.
Gaz koksowniczy w ytw arzany jest natom iast w Zakładach Koksowniczych w
Zdzieszowicach w procesie odgazow ania węgla kamiennego w piecach koksowniczych.
Odbiorcami gazu koksowniczego są zakłady przem ysłow e między innymi: Zakłady
Azotowe Kędzierzyn, Elektrownia Blachownia, Zakłady Chemiczne Blachownia oraz
Izobud Sp. z o.o. zlokalizowany na terenie sąsiedniej gminy Leśnica.
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3. SYSTEM GAZOWNICZY - PRZEWIDYWANE ZMIANY
Z informacji uzyskanych od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Opolu wynika, że w chwili obecnej w pełni są zaspokajane potrzeby
energetyczne - dostaw y gazu ziem nego na teren ie gminy Zdzieszowice.
Istniejące rezerw y na stacjach gazowych gw arantują pewność dostaw w zakresie
dystrybucji gazu.
W kolejnych latach następnych planow ane jest sukcesywne podłączanie nowych
odbiorców gazu na terenie gminy.

Każdorazowo decyzja o podjęciu działań w

kierunku przyłączenia nowego odbiorcy jest poprzedzona analizą opłacalności
zam ierzonego przedsięwzięcia.
Analizując

przew idyw ane

zm iany

zapotrzebow ania

na

paliwo

gazowe

należy

uwzględnić w ykorzystanie terenó w rozwojowych gminy, które będą miały w pływ na
w zrost zapotrzebow ania na gaz ziem ny w stosunku do stanu obecnego. Do analiz
zapotrzebow ania należy przyjąć scenariusze rozwoju analogicznie jak w przypadku
bilansu cieplnego (rozdział 4) i zapotrzebow ania na energię elektryczną (rozdział 5).
Szacuje się, że w każdym ze scenariuszy rozw oju zapotrzebow anie na gaz wynikać
będzie przede w szystkim z zapotrzebow ania na ciepło, przy czym zakłada się, że
produkcja ciepła z gazu ziem nego oraz koksowniczego niezależnie od przyjętego
w ariantu rozwoju w ynosiła się będzie w granicach 60% (w skali całej gminy
Zdzieszowice).
Za rozbudow ę i m odernizację system u gazowniczego na poziomie średniego ciśnienia
odpow iada Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu.
Zgodnie ze znow elizow anym „Prawem Energetycznym" art. 4. pkt: 2:
„Przedsiębiorstw a energetyczne zajm ujące się przesyłaniem i dystrybucja energii mają
obow iązek zapew nić w szystkim podm iotom świadczenie usług polegających na
przesyłaniu

paliw

uw zględnieniem

lub

energii w ydobyw anych

w arunków

technicznych

i

lub

wytwarzanych

ekonomicznych,

na

w kraju,

z

w arunkach

uzgodnionych przez strony w drodze umowy".
Zakłady Gazownicze mają możliwość odm ow y wykonania i finansowania inwestycji
wyłącznie

ze

środków

w łasnych

w

przypadku

nieuzasadnionych

w arunków

technicznych i ekonomicznych.
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Z planów PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu wynika, że w najbliższych
pięciu latach nie ma konieczności m odernizacji istniejących gazociągów.
Z danych udostępnionych przez op erato ra gazociągów Przesyłowych Gaz - SYSTEM
S.A. wynika, że pochodzący z kw ietnia 2019 r. „Plan rozwoju Operatora Gazociągów
Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego
zapotrzebow ania na paliwa gazowe na lata 2020-2029” zaw iera plan rozbudowy
system u przesyłow ego na terenie gminy Zdzieszowice. Zadanie to znajdujące się na
liście tzw. inwestycji strategicznych planow anych na lata 2020-2029 dotyczy budowy
fragm entu tzw. Zachodniej nitki Korytarza Północ-Południe. W roku 2020 odcinek
przebiegający przez gminę Zdzieszowice został ukończony (sieć gazowa DN1000
wysokiego ciśnienia PN 8,4 MPa: Kędzierzyn-Koźle - Zdzieszowice - Wrocław]
Budowa

gazociągów

Zdzieszowice-W rocław

oraz Zdzieszowice-Kędzierzyn-Koźle

znajduje się w katalogu projektów tow arzyszących inwestycjom w zakresie term inalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziem nego w Świnoujściu. Gazociąg wybudowany
przez GAZ-SYSTEM SA w przyszłości ma połączyć Terminal LNG w Świnoujściu oraz
projektow any gazociąg Baltic Pipę z planow anym term inalem Adria LNG w Chorwacji.
Inwestycja ta ma także status projektu o znaczeniu wspólnotowym (PCI).
Celem budow y gazociągu w ram ach K orytarza Północ-Południe jest zwiększenie
zdolności przesyłow ych system u oraz atrakcyjności inwestycyjnej regionu. W skali
kraju efektem jego budow y będzie popraw a bezpieczeństw a i dywersyfikacja dostaw
gazu ziem nego do Polski. W ażną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie także
corocznie odprow adzany przez spółkę GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości,
stanow iący kilka procent w artości in frastru k tu ry gazowej zlokalizowanej na terenie
gminy Zdzieszowice.
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1. WSTĘP
Tem atem niniejszego rozdziału jest możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł
energii (OZE) na terenie gminy Zdzieszowice oraz ocena potencjału ich wykorzystania
w perspektyw ie do roku 2030.
Rozważając uw arunkow ania i możliwości produkcji energii z OZE należy podkreślić, że
pozyskiw anie i w ykorzystyw anie zasobów odnawialnych jest jednym ze sposobów
realizacji zrów now ażonego rozw oju energetyki nie tylko na szczeblu sam orządow ym
(np. gmin) ale także w całym kraju i na świecie. Stosowanie OZE wymuszają stosow ne
konwencje, dyrektyw y oraz krajow e przepisy implementacyjne i wykonawcze. Ze
względu na proces dostosow yw ania uregulow ań krajowych do polityki W spólnoty
Europejskiej, Polska przyjęła na siebie szereg zobowiązań w zakresie w ykorzystania
OZE, obierając jednocześnie określone kierunki działań i zakładając sobie konkretne
cele do osiągnięcia w bliższej i dalszej perspektyw ie. Kierunki, cele i działania
umożliwiające ich osiągnięcie zapisane zostały w polityce energetycznej Polski do roku
2030, przyjętej przez Radę M inistrów 10 listopada 2009 r. Dokument ten określa w
szczególności m.in. spodziew any rozwój w ykorzystania odnawialnych źródeł energii w
kraju. W załączniku 2 tego dokum entu (Prognoza zapotrzebow ania na paliwa i energię
do 2031 roku) przedstaw iono prognozę dotyczącą zapotrzebow ania na energię finalną
w ytw arzaną ze źródeł odnaw ialnych w kraju, w rozbiciu na energię elektryczną, ciepło
oraz paliwa transportow e. 1 tak, prognozuje się w zrost wszystkich nośników energii ze
źródeł

odnaw ialnych

w

rozpatryw anym

okresie

(energii

elektrycznej

niemal

dziesięciokrotnie, ciepła praw ie dw ukrotnie oraz paliw ciekłych dw udziestokrotnie).
Kluczowe regulacje możliwości w ykorzystania źródeł odnawialnych, zaw iera z kolei
Ustawa Prawo Energetyczne oraz zw iązane z nią akty wykonawcze. Rozdział 1, art. 3,
pkt. 20 Praw a Energetycznego definiuje odnawialne źródło energii jako źró d ło
w y k o rzy stu ją c e w procesie p r z e tw a r z a n ia energię: w iatru, p ro m ien io w a n ia słonecznego,
g e o te rm a ln ą , fa ł, p rą d ó w i p ły w ó w m orskich, s p a d k u rzek o ra z en ergię p o zy sk iw a n ą z
biom asy,

b io g a zu

o d p ro w a d za n ia

lub

w ysypiskow ego,
o czyszc za n ia

a

ta k ż e

śc ie k ó w

biogazu

albo

p o w sta łe g o

rozkładu

w

skła d o w a n y ch

procesach
s z c z ą te k

roślinnych i zw ie rzę c y c h . Zgodnie z rozdziałem 3, art. 19, punkt 3 ustawy, Projekt

założeń, pow inien określać w łaśnie m.in. możliwości wykorzystania istniejących
nadw yżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i
ciepła w ytw arzanych w odnaw ialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła
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użytkowego w ytw arzanych w kogeneracji oraz zagospodarow ania ciepła odpadowego
z instalacji przemysłowych.
Pomimo stosunkow o dużego potencjału energetycznego OZE, w Polsce instalacje
w ykorzystujące źródła odnaw ialne stanow ią wciąż marginalny udział w rynku energii.
Aby zachęcić ew entualnych inw estorów do budow y takich instalacji, podejm ow ane są
działania propagujące ich zakładanie - zarów no na szczeblu krajowym jak i lokalnym.
Jak w skazują dośw iadczenia innych państw , wykorzystywanie źródeł odnawialnych,
może przynosić szereg korzyści, nie tylko ekologicznych lecz również ekonomicznych,
społecznych czy naw et politycznych. Można założyć, że energetyka oparta na OZE
przyczynia się m.in. do:
•

popraw y bezpieczeństw a energetycznego dzięki dywersyfikacji źródeł energii,

•

popraw y zaopatrzenia w energię odbiorców z terenów wiejskich i mniejszych
miejscowości,

•

zwiększenia stopnia zagospodarow ania bioodpadów,

•

aktywizacji gospodarczej społeczności lokalnych.

Analizując krajow e dokum enty strategiczne dotyczące OZE należy podkreślić, że
w Polityce Energetycznej Polski do 2030, w śród działań przewidzianych do stosow ania
w sektorze publicznym, jako realizatora działań energooszczędnych, w ykorzystania
OZE czy realizacji planów gospodarki niskoem isyjnej, znajdują się między innymi:
•

stym ulow anie

rozwoju

kogeneracji poprzez

mechanizmy

wsparcia,

z uw zględnieniem kogeneracji ze źródeł poniżej 1 MW, oraz odpow iednią
politykę gmin w tym zakresie;
•

w sparcie inwestycji w zakresie oszczędności energii przy zastosow aniu
kredytów preferencyjnych oraz dotacji ze środków krajowych i europejskich, w
tym w ram ach ustaw y o w spieraniu term om odernizacji i remontów, Program u
Operacyjnego

Infrastruktura

operacyjnych,

środków

i

Środowisko,

Narodowego

regionalnych

Funduszu

Ochrony

program ów
Środowiska

i

Gospodarki Wodnej;
•

kam panie inform acyjne i edukacyjne, promujące racjonalne w ykorzystanie
energii;

•

bezpośrednie

w sparcie

budow y

nowych

jednostek

OZE

i

sieci

elektroenergetycznych, umożliwiających ich przyłączenie z w ykorzystaniem
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funduszy europejskich oraz środków funduszy ochrony środowiska, w tym
środków pochodzących z opłaty zastępczej i z kar.
Przedstaw ione

działania

bezpośrednio

lub

pośrednio

dotyczą

zwiększania

w ykorzystania potencjału OZE w skali kraju jak i na skalę lokalną (regionalną).
W skali regionalnej, dla całego w ojew ództw a opolskiego

(w tym dla gminy

Zdzieszowice) istnieje kilka dokum entów związanym w całości bądź częściowo z
w ykorzystaniem odnaw ialnych źródeł energii w skali regionu opolskiego. W arte uwagi
są m.in.:

•

Plan Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Województwie Opolskim
(2010 r.), którego autorzy podjęli próbę oszacowania potencjału OZE dla całego
w ojew ództw a jak i poszczególnych jednostek terytorialnych (powiaty i gminy);

•

Strategia Rozwoju Powiatu Krapkowickiego do roku 2020.
Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego do roku 2020 zaw iera syntetyczną
diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu a także prezentuje sześć
obszarów strategicznych: Obszar I - Gospodarka, Obszar II - Społeczność,
Obszar III - Infrastruktura, Obszar IV - Ekologia, Obszar V - Zarządzanie
pow iatem oraz Obszar VI - Bezpieczeństwo.
Każdy z obszarów strategicznych zaw iera kilka celów operacyjnych m.in. celów
obszaru IV - Ekologia, jest Cel Operacyjny 1: Rozwój odnawialnych źródeł
energii. W ram ach tego celu przew idziano do realizacji zadanie V .l.l.l
W ykorzystanie

nowoczesnych, energooszczędnych i ekologicznych źródeł

energii odnawialnej poprzez:
- program dofinansow ania do budow y instalacji solarnych i pomp ciepła dla
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw ;
- w sparcie działań na rzecz w ykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz
innych działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji;
- w spółfinansow anie zakupu now oczesnych kotłów;
- w sparcie ukierunkow ane na likwidację bariery ekonomicznej poprzez
program y dofinansow ujące zakup paliwa (np. eko-groszek, olej, gaz) dla
osób o niskich dochodach.
•

Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030;
W Strategii określono cele strategiczne w zakresie rozwoju gminy, jeden z celów
tj. Cel strategiczny 3, zaw iera Cel operacyjny 3.2 „Poprawa stanu środowiska i
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efektywności energetycznej. Przew idziane w nim kierunki działań obejmują
następujące działania:

- Rozwijanie system u gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy
- Popraw a efektywności energetycznej budynków
- Term om odernizacja budynków przedszkolnych
- Zwiększenie stopnia w ykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
- Popraw a czystości pow ietrza
- Zachowanie bioróżnorodności
- U dostępnianie terenó w atrakcyjnych przyrodniczo oraz zagospodarow anie
terenów zielonych
- Działania na rzecz zw iększenie świadomości ekologicznej m ieszkańców
- W ymiana obecnego ośw ietlania na LED-owe
•

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Zdzieszowice;
PGN gminy Zdzieszowice zaw iera propozycję konkretnych działań i zadań
inwestycyjnych związanych z w ykorzystaniem OZE na terenie gminy, w raz z
oceną ich opłacalności oraz wielkością efektu ekologicznego, który może zostać
osiągnięty poprzez ich realizację.

W dalszej części rozdziału przedstaw iono rolę samorządu w rozwoju energetyki
odnaw ialnej
odnaw ialnych

w

gminie,

źródeł

dokonano

energii

charakterystyki

możliwych

do

poszczególnych

wykorzystania

rodzajów

na terenie

gminy

Zdzieszowice oraz dokonano analizy potencjału OZE.

2. ROLA SAMORZĄDU W ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Koszty i efekty w drażania odnaw ialnych źródeł energii w gminie zależą od aspektów
technicznych i ekonomicznych a możliwości wykorzystania istniejącego potencjału
OZE w dużej m ierze uw arunkow ane są odpow iednim działaniem władz lokalnych
i sam orządow ych.
W ładze

lokalne,

a w

szczególności

gminne,

odgrywają

obecnie

istotną

rolę

w rozw oju w ykorzystyw ania odnaw ialnych źródeł energii w Polsce. Rola ta będzie
rosła w m iarę rozw oju technologii energii odnawialnej i umacniania się reform y
sam orządow ej. Sprowadza się ona do trzech zasadniczych funkcji, jakie w rozwoju
energetyki odnaw ialnej pełnić będą w ładze samorządowe:
• w ładze sam orządow e jako planiści rozwoju,
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• w ładze sam orządow e jako developerzy i inwestorzy,
• w ładze sam orządow e jako prom otorzy rozwoju energetyki odnawialnej.
Rola gminy jako gospodarza teren u w rozw oju energetyki odnawialnej jest związana
głów nie z opracow yw aniem miejscowych planów zagospodarow ania przestrzennego,
a w wyniku w prow adzonych zm ian system ow ych także z wyborem optymalnych
rozw iązań organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych w zakresie zaopatrzenia
w

ciepło,

przy

uw zględnieniu

lokalnych

zasobów

energetycznych.

W obecnym stanie praw nym gminy spełniają więc wieloraką rolę, m. in.:
• są odpow iedzialne za rozwój gminy (opracow anie i realizacja miejscowych planów
zagospodarow ania przestrzennego),
• są odpow iedzialne za zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na
terenie gminy,
• są przedstaw icielam i odbiorców (reprezentow anie społeczności lokalnej, a więc
dążenie do obniżki kosztów zaopatrzenia w ciepło, ograniczenia zanieczyszczenia
środow iska itd.).
Rola w ładz lokalnych jako inw estora ściśle wiąże się z ich poprzednią rolą planistów.
Zasadniczym problem em realizacji tej roli w ładz lokalnych w odniesieniu do
energetyki odnaw ialnej jest finansow anie. Istnieją już obecnie szerokie możliwości
sfinansow ania przynajm niej części kosztów w drażania energetyki odnawialnej za
pom ocą takich istniejących instytucji finansowych jak np.:
• budżet gminy,
• lokalne i regionalne fundusze ochrony środow iska,
• fundusz poręczeń kredytow ych dla małych i średnich przedsiębiorstw ,
• fundusz term om odernizacyjny,
• fundusze przeznaczone na restrukturyzację obszarów wiejskich,
• fundusze pom ocow e Unii Europejskiej, w tym fundusze celowe na energetykę
odnaw ialną.
Racjonalne w ykorzystanie budżetu gminy powinno popraw ić dostęp do innych
środków publicznych, a rów nież stym ulow ać środki pryw atne. Szczególnie zasadne
jest finansow anie przedsięw zięć przynoszących lokalne makroekonomiczne efekty
(widoczne

na

poziomie

gminy,
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z kształtow aniem lokalnego, konkurencyjnego rynku pracy. Pełnienie roli inw estora
stanow i problem i ryzyko dla gminy.
W ładze lokalne mogą pełnić bardzo w ażną rolę w zakresie podniesienia świadomości o
energetyce odnaw ialnej w ogóle oraz prom ocji własnego terenu dla inwestorów. Mogą
realizow ać

tę

funkcję

poprzez

dostarczanie

informacji

mieszkańcom

i inw estorom o korzyściach i m ożliwościach wykorzystania odnawialnych źródeł
energii poprzez publikow anie stosow nych m ateriałów i poradników.
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3. TECHNICZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA OZE
3.1

Techniczne aspekty wykorzystania OZE na terenie gminy

Niezwykle

istotnym

z w ykorzystaniem

czynnikiem

OZE do celów

w

procesie

inwestycyjnym

związanym

energetycznych, jest właściwe oszacowanie

potencjału rozpatryw anego źródła. Szacunki nie mogą dotyczyć jedynie potencjału
teoretycznego, ale m uszą uwzględniać ograniczenia wynikające z konkretnego
położenia

geograficznego,

ograniczenia

ekologiczne,

sprawność

urządzeń

do

konwersji, czy też możliwości m agazynow ania pozyskanej energii. Dopiero uzyskany w
ten sposób tzw. potencjał techniczny energii odnawialnej może być rozpatryw any jako
źródło zaspokojenia potrzeb energetycznych. W tym etapie pojawia się także kilka
rodzajów ryzyka. Dotyczy ono przede wszystkim:
• niedokładnego oszacow ania potencjału energetycznego OZE,
• zastosow ania wadliwej, nieefektywnej technologii konwersji danego rodzaju energii
OZE,
• procesu realizacji inwestycji,
• eksploatacji inwestycji.
Przedsięw zięcia zw iązane z w ykorzystaniem OZE w większości są uzależnione od
niezapew niających

ciągłości

dostaw

źródeł,

dlatego

niezwykle

istotne

jest

rygorystyczne podejście do oszacowania zasobów możliwej do wykorzystania energii.
Zasoby te pow inny badać w yspecjalizow ane instytucje przez odpowiednio długi okres
uzależniony od rodzaju rozw ażanego źródła.
W przypadku przedsięw zięć w dziedzinie energetycznego w ykorzystania biom asy
należy zaw rzeć um owy na dostaw ę paliw a (drewna, słomy etc.), na mocy których
w iarygodny dostawca, gw arantuje term inow ość dostaw, odpowiednią jakość oraz cenę
paliwa przez cały okres trw ania umowy.
Technologie w ykorzystania OZE często uw ażane są za wiodące 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

dostaw ców

urządzeń

stosow nych

ubezpieczeń,

gwarancji

zapewniających bezaw aryjną pracę instalacji.

ROZDZIAŁ 7
Id: 0DD34391-3B9B-43C3-84BA-D0C80DA7E6B9. Projekt

str. 8
Strona 123

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe gminy Zdzieszowice na lata 2021-2036

3.2

Ekonomiczne aspekty wykorzystania OZE na terenie gminy

Analiza

ekonom iczna

przedsięw zięcia

pozw ala

inwestorowi, czy też instytucji

przyznającej środki pomocowe na ocenę efektywności ekonomicznej projektu przy
pomocy standardow ych technik. W pierw szym

rzędzie w ocenie rentow ności

wszelkich przedsięw zięć w sektorze OZE należy dokonać dokładnej prognozy skali
kosztów i przychodów z przedsięw zięcia oraz ich rozłożenie w czasie. Prognozy te
pozw alają dokonać analizy przepływ ów pieniężnych w poszczególnych latach życia
projektu.
C harakterystyczne dla sektora OZE są wysokie początkowe koszty kapitałow e i niskie
koszty eksploatacyjne. Na przybliżoną stru k tu rę kosztów dla inwestycji OZE składają
się: koszty kapitałow e (w yposażenia, urządzeń, budynków, zaplecza, terenu etc.),
koszty stałe (usługi praw ne, studia, prefesibility study, fesibility study, przygotow anie
biznesplanu, czynsz dzierżawny, staw ki ubezpieczenia, adm inistracja ogólna, nadzór,
paliwo, utrzym anie ruchu, składow anie, tran sp o rt), koszty zmienne (paliwo, robocizna,
pracow nicy bezpośrednio produkcyjni etc.).
Inwestycji

w

sektorze

OZE

dokonuje

się

zwykle

przy

założeniu,

że w ytw orzona energia zostanie sprzedana (realny przychód) lub, że dzięki niej
nastąpi zm niejszenie w ydatków na energię (w irtualny przychód).
Ryzyko zw iązane ze sprzedażą energii z OZE to:
• obniżenie ceny zakupu w yprodukow anej energii cieplnej i/lub elektrycznej,
• zm niejszenie

produkcji

energii

cieplnej

i/lu b

elektrycznej

ze

względu

na

uw arunkow ania techniczne,
• zm niejszenie zakupu/sprzedaży,
• ograniczenie zasobu np. su bstratu (dot. biom asy jako źródła odnawialnego).
W celu zm inim alizow ania tego rodzaju ryzyka niezbędne jest zaw ieranie przez
inw estora z dostaw cę energii elektrycznej długoterm inowej umowy na zakup
określonej ilości energii za określoną cenę. Analizę powinno sporządzać się dla trzech
w ariantów : pesymistycznego, realistycznego i optymistycznego. W śród standardow ych
technik oceny efektywności ekonomicznej projektu wyróżnia się: prosty okres zw rotu
SPBT, zdyskontow any okres zw rotu DPBT, zaktualizow aną w artość netto NPV oraz
w ew nętrzną stopę zw rotu IRR.
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4. WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ I
NIEKONWENCJONALNEJ NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE STAN AKTUALNY
4.1

Energia wody

W Polsce energetyka w odna ma najdłuższe tradycje ze wszystkich odnawialnych
źródeł energii. Do w ytw arzania energii elektrycznej wykorzystywana jest w naszym
kraju energia spadku wód. Elektrownie w odne buduje się w miejscach, w których
w ystępują duże naturalne spadki teren u lub woda została sztucznie spiętrzona.
Szacowany potencjał techniczny hydroenergetyki w Polsce to 12 TW h/rok. Nie jest on
rów nom iernie rozłożony na obszarze kraju. 80% to Wisła w raz z dopływami. Na dolną
Wisłę przypada ponad 40% potencjału hydroenergetycznego, na górną - 25%, a na
środkow ą

tylko

15%.

W

dorzeczu

rzeki

Odry tkwi

tylko

18%

potencjału

hydroenergetycznego. Reszta to pozostałe rzeki Polski: głównie Przymorza i Pojezierza
Mazurskiego.
W Polsce w ykorzystuje się zaledwie 17% potencjału technicznego cieków wodnych. W
kraju pracuje obecnie praw ie 800 elektrow ni wodnych (oprócz elektrow ni szczytowopompowych, które nie są zaliczane do odnawialnych źródeł energii). Łączna moc
zainstalow anych elektrow ni w odnych (dużych i małych) wynosi ok. 1 1 3 7 MW. Jak się
szacuje, moc tych elektrow ni może być zw iększona o ok. 20% poprzez m odernizację
turbin i generatorów . Rozwój energetyki wodnej w ostatnich latach w Polsce można
zobrazow ać poprzez mocy zainstalow aną elektrow ni wodnych, która w zrasta z roku
na rok (rys. 1).
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R ys.

1. Moc zainstalowana elektrowni wodnych w Polsce w latach 2005-2018. (URE www.ure.gov.pl)

Przez teren gminy Zdzieszowice przepływ a z przepływająca z południowego-wschodu
na północny-zachód rzeka Odra stanow iąca główny ciek powierzchniowy na terenie
gminy. Uzupełnieniem system u rzecznego gminy jest ciek wodny „potok Anka" i „potok
Cegielnia”, rzeka Łącka Woda oraz bezim ienne potoki i row y melioracyjne. Potok Anka
jest praw ym dopływ em Odry. Całkowita długość tego cieku wynosi ok. 4 km. Potok
Cegielnia jest praw ostronnym dopływ em Odry a jego całkowita długość wynosi 4,4 km.
Cały obszar gminy położony jest w zlewni rzeki Odry.
Na terenie gminy Zdzieszowice zlokalizow ane są dwie przepływ owe elektrow nie
w odne w ykorzystujące energię spadku w ód rzeki Odry i przyłączone do sieci
elektroenergetycznej na terenie gminy:
• Mała Elektrownia W odna Januszkowice,
• Mała Elektrownia W odna Krępna.
Elektrownie te stanow ią w łasność Grupy Kapitałowej PGE Energia Odnawialna SA.
C harakterystykę techniczną elektrow ni w odnych w Januszkowicach i w Krępnej
przedstaw iono poniżej.

Elektrownia wodna Januszkowice
Rok uruchom ienia 2003. Obiekt składa się z budynku elektrowni w wykonaniu
szczelnym, zalew anym przez w ody powodziowe, kanału dopływowego z kierownicą
zanieczyszczeń, kanału odpływowego i rozdzielni wyprowadzenia mocy z przyłączem
zasilania potrzeb własnych.
• P aram etry techniczne:
- moc zainstalow ana 2 x 700 kW = 1 400 kW
- moc osiągalna 2 x 560 kW= 1 1 2 0 kW
- przełyk instalow any 2 x 3 1 m 3 /s = 62 m 3/s
- spad m aksym alny b ru tto 2,6 m
- spad brutto dla mocy zainstalow anej 2,4 m
- spraw ność m aksym alna hydrozespołu 87,1 %,
- napięcie generatorow e 690 V.
• Podstaw ow e w yposażenie:
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Dwa hydrozespoły o mocy 700 kW, każdy z tu rb in ą rurow ą typu Kapłana o podwójnej
regulacji w układzie ukośnym, o średnicy w irnika 2,36 m, z przekładnią zębatą, z
generatorem asynchronicznym .

Elektrownia wodna Krępna
Rok uruchom ienia 2004. Główne obiekty hydrotechniczne i budow lane elektrow ni to
budynek elektrow ni w w ykonaniu szczelnym, zalewanym przez wody powodziowe,
kanał dopływ ow y z kierow nicą zanieczyszczeń, kanał odpływowy i rozdzielni
w yprow adzenia mocy z przyłączem zasilania potrzeb własnych.
• P aram etry techniczne:
- moc zainstalow ana 2 x 630 kW = 1 260 kW
- moc osiągalna 2 x 629 kW= 1 258 kW
- przełyk instalow any 2 x 3 1 m 3 / s = 62 m 3/s
- spad m aksym alny b rutto 2,5 m
- spad brutto dla mocy zainstalow anej 2,35 m
- spraw ność m aksym alna hydrozespołu 87,7 %,
- napięcie generatorow e 690 V.
• Podstaw ow e w yposażenie:
Dwa hydrozespoły o mocy 630 kW, każdy z tu rb in ą rurow ą typu Kapłana o podwójnej
regulacji w układzie ukośnym, o średnicy w irnika 2,5 m, z przekładnią zębatą, z
generatorem asynchronicznym .
jak w spom niano wcześniej, rzeka Odra jest rzeką, której potencjał wykorzystuje się na
terenie całego w ojew ództw a opolskiego, w tym na terenie gminy Zdzieszowice oraz
gmin z nią sąsiadujących. Najbliższe elektrow nie wodne na rzece Odrze znajdują się w
okolicach Kędzierzyna-Koźla i Zdzieszowic. W powiecie strzeleckim działają obecnie 3
m ałe elektrow nie w odne o łącznej mocy zainstalowanej 0,213 MW, w powiecie
krapkow ickim 7 o łącznej mocy 4,597 MW a w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim 3 o
mocy 1,150 MW1.

4.2

Energia wiatru

Kryterium

granicznym

w ykorzystania

energii

w iatru

poprzez

budowę

turbin

w iatrow ych jest średnioroczna prędkość w iatru na rozpatryw anym terenie. Nie

1 Urząd Regulacji Energetyki (URE) - Mapa odnaw ialnych źródeł energii.
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pow inna ona w ynosić mniej niż 6 m /s. Decyzja o lokalizacji turbiny powinna być
poprzedzona pom iaram i w iatru, tem peratury, wilgotności i ciśnienia pow ietrza oraz
analizą możliwości w spółpracy turbiny z istniejącą siecią energetyczną. Pomiary
należy prow adzić w w ybranej lokalizacji przez okres 12 miesięcy na trzech poziomach
wysokości. Pom iary są jedną z głównych składowych czynników decyzyjnych co do
zabudow y turbiny wiatrow ej. Pozostałe aspekty, które należ rozważyć podano poniżej.
Zalety energetyki wiatrowej:
• czysta energia (brak emisji zanieczyszczeń, w tym również gazów szklarniowych),
• zw iększenie lokalnego bezpieczeństw a energetycznego
uniezależnienie się od producentów energii elektrycznej.

poprzez

częściowe

W ady energetyki wiatrowej:
• ujem ny w pływ na zmianę krajobrazu,
• emisja hałasu,
• przy źle określonym potencjale w iatrow ym - bardzo wysokie koszty produkcji
energii,
• ujem ny w pływ na populację ptaków i zw ierząt,
• niestabilna produkcja energii.
W przypadku

podejm ow ania

decyzji o budow ie elektrow ni wiatrowej

należy

posiłkow ać się:
• istniejącą bazą danych pom iarow ych dotyczącą prędkości w iatru na odpowiednich
wysokościach, tzw. mapam i wietrzności, które dostępne są w istniejących atlasach
w ietrzności,
• pom iaram i lokalnymi,
• lokalnymi uw arunkow aniam i technicznymi,
• uw arunkow aniam i ekonomicznymi (m akro- i mikroekonomicznymi).
Szczegółowe rozpoznanie w miejscu planow anej inwestycji ma szczególne znaczenie
zwłaszcza w przypadku budow y tzw. małych elektrow ni wiatrowych (o mocach rzędu
kilkunastu - kilkudziesięciu kW). W tym przypadku dostępne atlasy i mapy wietrzności
(rys. 2) należy traktow ać jedynie jako m ateriały pomocnicze. W budowie małych
elektrow ni

w iatrow ych

bardziej

istotna

od

atlasów

w iatru

jest

obserwacja

i doświadczenie. Lokalne uw arunkow ania oreografii (ukształtow ania) terenu mogą
sprawić, że naw et w regionie uw ażanym za bezw ietrzny budow a elektrow ni wiatrowej
może okazać się przedsięw zięciem uzasadnionym ekonomicznie.
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Rys. 2. Mapa stref wietrzności Polski - opracowanie własne w oparciu o mapę
sporządzoną przez DELGREEN Sp. z o.o. (www.delgreen.pl)
Szacuje się, że w Polsce około 40% pow ierzchni kraju to tereny, gdzie energia w iatru
może być w ykorzystyw ana i użyteczna dla energetyki, przy założeniu kryterium
opłacalności 1000 kW h /(m 2 rok) na w ysokości 30 m nad pow ierzchnią gruntu
w terenie o klasie szorstkości „0" (teren gładki, niezalesiony i niezabudowany).
Prędkość w iatru rzędu 4 m /s to dolna graniczna w artość użyteczna dla potrzeb
energetycznych2. Duże turbiny w iatrow e mogą efektywnie produkow ać energię
elektryczną dopiero przy prędkościach w iatru przekraczających 5 m /s. Jednocześnie
uznaje się, że efektyw na ekonom icznie prędkość w iatru zaw iera się w przedziale od
9 m /s do 12 m /s.
Z map w ietrzności dla obszaru Polski opublikow anych przez IMiGW wynika, że tereny
uprzyw ilejow ane pod w zględem zasobów energii w iatru to:

2 Bartmański M., 2003, Stan i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce wobec dotychczasowych
regulacji prawnych, Sopot 2003.
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• w ybrzeże Morza Bałtyckiego a w szczególności jego środkowa, najbardziej
w ysunięta na północ część od Koszalina po Hel oraz w yspa Uznam,
• Suwalszczyzna,
• środkow a W ielkopolska i Mazowsze,
• Beskid Śląski i Żywiecki,
• Pogórze Dynowskie i Bieszczady.
Analizując m apy w ietrzności i zasobów w iatru należy pamiętać, iż prędkość
i kierunek w iatru w danym punkcie są w ynikiem działania szeregu różnych czynników,
w

znacznym

stopniu

modyfikowanych przez wpływy lokalne, w śród których

najistotniejszą rolę odgrywają:
• ukształtow anie terenu,
• tem p eratu ra pow ietrza,
• lokalny stan rów now agi atmosfery,
• typ pokrycia te re n u (szorstkość],
• obecność zbiorników wodnych,
• różnego rodzaju przeszkody terenow e (zabudowania, duże drzewa, itp.],
• kierunek w iatru.
W tabeli 1 oraz na rysunku 3 przedstaw iono zmiany, jakie nastąpiły w przeciągu
ostatnich

p iętnastu

lata w

zakresie

mocy zainstalowanej i produkcji energii

elektrycznej z w iatru w Polsce.
Tabela 1. Produkcja energii elektrycznej z wiatru w Polsce oraz moce zainstalowane
urządzeń wytwórczych (lata 2005-2019].
Rok
Produkcja energii,
GWh
Moc zainstalowana,
MW
Rok
Produkcja energii,
GWh
Moc zainstalowana,
MW
Rok
Produkcja energii,
GWh
Moc zainstalowana,
MW

2005

2006

2007

2000

2009

2010

135,3

257,0

472,1

806,3

1 045,2

1 823,3

83,28

152,56

287,909

451,09

724,657

1180,27

2011

2012

2013

20114

2015

2016

3 128,7

4 612,9

6 078,4

7 640,8

10 231,5

12 491,3

1 616,36

2 496,75

3 389,54

3 833,83

4 582,04

5 807,42

20.17

2018

2019

14 795,0

6 078,4

7 640,8

-

-

-

5 848,67

3 389,54

3 833,83

-

-

-
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Rys. 3. Produkcja energii elektrycznej i moc zainstalowana elektrowni wiatrowych w
Polsce w latach 2005-2019
Gmina Zdzieszowice posiada teren y zarezerw ow ane w „Studium Uwarunkowań i
Kierunków

Zagospodarow ania

Przestrzennego

Gminy

Zdzieszowice,,

tereny

dedykow ane pod rozwój infrastru k tu ry energetyki wiatrowej. Obecnie na terenie gminy
Zdzieszowice nie pracuje żadna siłow nia w iatrow a, która mogłaby mieć wpływ na bilans
energetyczny gminy.

W roku 2006 w Zdzieszowicach pow stał pierw szy w Polsce

energooszczędny sklep typu hip erm ark et sieci TESCO, w którym zintegrow ano ogniwa
fotow oltaiczne z układem m ałych tu rb in wiatrowych. Cztery turbiny rozmieszczone są
w zdłuż frontow ej ściany budynku, każda o mocy zainstalowanej 1 kW. W ciągu dnia
w yprodukow aną energię w ykorzystuje się do oświetlenia pomieszczeń biurowych,
natom iast nocą do ośw ietlenia parkingu przy sklepie. Źródło to pracuje wyłącznie na
potrzeby w łasne obiektu.
Na rysunku 4 przed przedstaw iono m iesięczne róże w iatrów w ykonane na podstaw ie
pom iarów w ieloletnich (2002 - 2011) w stacji meteorologicznej w Opolu. W regionie
opolskim dom inują w iatry południow o-zachodnie, przy czym m aksym alne prędkości
w iatru nie przekraczają 10 m /s w okresach zimowych. Analiza róży w iatrów 3 w ykonana
dla stacji pom iarów autom atycznych, zlokalizowanej w Zdzieszowicach na Os. Piastów,

3 „Program ochrony powietrza dla strefy krapkowicko-strzeleckiej", Biuro Studiów i Pomiarów
Proekologicznych „EKOMETRIA" Sp. z o.o., Gdańsk, 2009.
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wykazała, że w 2006 roku przew ażały w iatry z kierunków północno-zachodnich i
południow o-zachodnich (WNW - 13.5% przypadków, NW i SSW - 11.5%, S - 10,5%].
N';\v

K-;

OK

Rys. 4. Miesięczne róże wiatrów na podstawie pomiarów w stacji meteorologicznej
w Opolu (źródło: windfinder.com].
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Nieznaczny był udział w iatrów z sektorów północnego, wschodniego i południowow schodniego (średnio od 2 do 5% przypadków z poszczególnych kierunków). W ciągu
roku najczęściej w ystępow ały prędkości w iatrów rzędu 3.1-5.1 m /s (ponad 39%
przypadków ). Znaczny był także udział w iatrów z zakresu 5.1-8.2 m /s (26%
przypadków ). W iatry o w iększych prędkościach - powyżej 8 m /s w ystępow ały rzadko
- około 3% przypadków . Udział cisz, czyli sytuacji bezwietrznych i z w iatrem poniżej
1.5 m /s w yniósł 11.7% przypadków .
Najczęstsze w iatry w gminie Zdzieszowice w ieją z sektorów: północnego, zachodniego
i południow ego. Stanow ią około 70 % częstości w iatru. Ich średnia prędkość oscyluje
w granicach 3,3 m /s. Średnia roczna liczba dni w okresie 1951-1985 z w iatrem bardzo
silnym (prędkość powyżej 15 m /s) w ynosi 2, z w iatrem silnym (prędkość od 10 do 15
m /s) wynosi około 20 do 30 dni. Około 60% ogółu w iatrów na terenie gminy to w iatry
bardzo słabe - o prędkości poniżej 2 m /s lub okresy ciszy.
Szczegółowe analizy w ietrzności wskazują, że pod względem teoretycznego potencjału
energii w iatru interesujący w ydaje się sąsiadujący z terenem gminy Zdzieszowice
znajdujący się na teren ie gminy Leśnica rejon masywu Góry Świętej Anny. Liczne
uw arunkow ania lokalne zw iązane zarów no z obszaram i szczególnej ochrony, terenam i
zabudow anym i, strefam i ochrony fauny i flory a także strefam i krajobrazu chronionego
oraz funkcjami jaki m iasto ma spełniać, wykluczają jednak realizację przedsięw zięć
związanych z energetycznym w ykorzystaniem zasobów w iatru w sposób komercyjny.
W spom niane powyżej uw arunkow ania oraz ograniczenia lokalizacyjne związane z
kw estiam i ochrony środow iska przyrodniczego oraz krajobrazowego nie dotyczą
jednak tzw. małej energetyki w iatrow ej. W ostatnich latach coraz większą popularność
na świecie i w Polsce zdobyw ają przydom ow e m ałe elektrownie w iatrow e z pionową
osią obrotu. Są to urządzenia o mocach poniżej 20 kW. Najważniejsze ich zalety to
bardzo

cicha praca

(naw et przy m aksym alnej prędkości obrotowej), prosta i

bezpieczna budow a (brak niebezpieczeństw a dla ptaków) oraz brak układów do
nastaw iania turbiny pod w iatr. Kolejną zaletą jest fakt, że pionowa oś obrotu oraz małe
rozm iary pow odują, że nie m a konieczności budow ania wysokich m asztów oraz
m ocow ania jednostki na stałe do gruntu, co zwalnia inw estora z wymogu uzyskania
pozw olenia na budow ę. W adą takich elektrow ni natom iast jest stosunkow o mały
w ybór urządzeń na rynku i zakres mocy. Konieczna jest również w spółpraca z baterią
akum ulatorów , falownikiem (albo w ydzielenie niskonapięciowego obwodu w domu,
np. ośw ietleniow ego) lub układam i sterow ania, co dodatkowo zwiększa koszt
inwestycji.
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4.3

Energia słońca

O możliwości w ykorzystania prom ieniow ania słonecznego w głównej mierze decyduje
jego gęstość, rozkład w czasie i stru k tu ra. Na terenie całego kraju a także w samym
w ojew ództw ie opolskim są to wielkości bardzo zróżnicowane.
W w arunkach

polskich, najw iększe szanse rozwoju w krótkim

okresie mają

technologie konw ersji term icznej energii prom ieniow ania słonecznego, oparte na
w ykorzystaniu

kolektorów

słonecznych

-

do

produkcji ciepła oraz ogniw

fotowoltaicznych - do produkcji energii elektrycznej. Ze względu na wysoki udział
prom ieniow ania rozproszonego w całkow itym prom ieniow aniu słonecznym (wysoki
stopień zachm urzenia oraz zapylenie atm osfery] oraz wysokie koszty inwestycyjne,
praktycznego znaczenia w naszych w arunkach nie mają słoneczne technologie
w ysokotem peraturow e oparte na koncentratorach prom ieniow ania słonecznego.
W przypadku
rozproszone

produkcji
instalacje

ciepła, w

Polsce

w ykorzystujące

im plem entow ane

płaskie

lub

są

indywidualne,

próżniow e

kolektory,

w spółpracujące najczęściej z dodatkow ym źródłem ciepła (tzw. układy biw alentne). W
przypadku produkcji energii elektrycznej, stosow ane są głównie instalacje PV małych
mocy

(głównie

dom y

jednorodzinne

lub

budynki

użyteczności

publicznej],

produkujące energię elektryczną na potrzeby własne, w system ie OFF-Grid. Poza
kolektoram i do produkcji ciepła w postaci gorącej w ody (płaskie lub próżniowe]
potencjał do w ykorzystania w Polsce mogą mieć także bierne system y grzewcze,
w których ciepło prom ieniow ania słonecznego przejm ow ane jest od absorberów
um ieszczonych na południow ych ścianach budynku przez cyrkulujące pow ietrze
w entylujące (ściany akumulacyjne, ściany Trom be’a, w erandy słoneczne]. Technologie
biernych system ów grzewczych w ykorzystyw ane są np. w Wielkiej Brytanii do
ogrzew ania szkół. Doświadczenia brytyjskie pokazują, że w ykorzystywanie takiej
technologii pozw ala obniżyć roczne koszty ogrzewania budynku szkolnego o ok. 60%.
Roczna gęstość prom ieniow ania słonecznego w Polsce na płaszczyznę poziomą w aha
się w granicach 950-^1250 k W h /m 2, natom iast średnie usłonecznienie wynosi 1600
godzin na rok. W arunki m eteorologiczne charakteryzują się bardzo nierównym
rozkładem prom ieniow ania słonecznego w cyklu rocznym. Około 80% całkowitej
rocznej sum y nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego,
od początku kw ietnia do końca w rześnia, przy czym czas operacji słonecznej w lecie
w ydłuża się do 16 h/dzień, natom iast w zimie skraca się do 8 godzin dziennie. W tabeli
2 zestaw iono dane charakterystyczne dotyczące potencjału energii prom ieniow ania
słonecznego dla różnych regionów Polski.
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Tabela 2. Możliwy do wykorzystania potencjał energii promieniowania słonecznego w

wyróżnionych rejonach Polski, w kWh/m2-rok

Okres

Rok
(I-XII)
Półrocze
letnie
(IV-IX)

Pas
n ad m or
ski

Polska
W schod
nia

1076

1081

985

881

821

497
195

aezuulenn
(VI-VII1)
Półrocze
zimowe

Zaprezentow ane
w

Rejon
Polska
Zachodnia
Polska
z górnym
Centralna
dorzeczem
Odry

rzeczyw istych

dane

Polska
P ołudnio
wa

Polska
Południo
wa

985

962

950

785

785

682

712

461

449

438

373

393

260

200

204

280

238

odnoszą

w arunkach

się

do

skali

terenow ych,

regionalnej.

W

w skutek lokalnego

skali

lokalnej

zanieczyszczenia

atm osfery i w ystępow ania przeszkód terenow ych, rzeczywiste w arunki nasłonecz
nienia mogą odbiegać od podanych. Na rysunku 5 pokazano rozkład całkowitego
nasłonecznienia na płaszczyznę poziom ą (GHI) na terenie Polski. Rozkład ten pow stał
w oparciu o dane z okresu 2004 - 2010.
:■
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Rys. 5. Mapa rozkładu całkowitego nasłonecznienia na płaszczyznę poziomą [GHI] na

terenie Polski (GeoModel Solar s.r.o. - http://SolarGIS.info)
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Na rysunku 6 przedstaw iono rozkład GHI na terenie Europy. Porównując w arunki
Polski z innymi krajam i Europy m ożna stwierdzić, że są one bardzo zbliżone do
w arunków panujących w takich krajach jak Niemcy, Czechy, Słowacja, Holandia, Belgia
czy naw et Anglia. Obecnie, europejskim liderem w branży PV pod względem
zainstalow anych mocy są Niemcy, a Czechy pozostają w ścisłej czołówce.

Rys. 6. Mapa rozkładu całkowitego nasłonecznienia na płaszczyznę poziomą [GHI]
na terenie Europy.
Na terenie gminy Zdzieszowice liczba dni pogodnych (zachmurzenie < 20 %] w roku
wynosi 41, a pochm urnych (zachm urzenie > 80 %] 118 (na podstaw ie danych za lata
1951 - 1980}. Mgła pojaw ia się średnio przez około 50 dni w roku, zaś mgła całodzienna
przez około 3 do 5 dni w roku. Usłonecznienie przekracza w roku 1400 godzin,
natom iast roczne sum y prom ieniow ania całkowitego na powierzchnię poziomą to około
3500 - 3600 MJ/m2, przy m aksym alnej w kraju ok. 4500 MJ/m2. Dla takich w arunków
stosow anie kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej wydaje się
być ograniczone, głów nie ze w zględów ekonomicznych. Niewielkie nasłonecznienie,
szczególnie w okresie zimowym, powoduje, że w raz z układem solarnym wym agana jest
budow a i eksploatacja bądź utrzym anie dodatkowego źródła energii na okres jesiennozim owo-wiosenny. Bez zew nętrznego dofinansow ania tego typu instalacje nie są jeszcze
opłacalne. Wynika to zarów no z ich wysokiego kosztu, jak i niewielkiej jeszcze
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spraw ności. Prosty czas zw rotu dla tego typu instalacji w w arunkach krajowych wynosi
ok. 10-12 lat, a koszt w ytw orzenia 1 GJ ciepła, uwzględniający spłatę inwestycji, w aha
się w zależności od lokalizacji i uw arunkow ań technicznych od 60 do 120 zł.
Zgodnie

z

przeprow adzoną

inw entaryzacją,

na

terenie

gminy

stw ierdzono

w ystępow anie kilkudziesięciu małych instalacji do produkcji ciepła opartych o
kolektory solarne. Są to przede w szystkim instalacje w obiektach pryw atnych głów nie dom ach jednorodzinnych a ich moc w aha się w granicach od ok. 1,5 do 3 kW.
Oprócz instalacji dedykow anych do w ytw arzania ciepła, na terenie gminy pojawia się
coraz więcej małych, prosum enckich instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych
głów nie na dachach dom ów jednorodzinnych, o mocach nie przekraczających 10 kWp.
Poza małymi, indyw idualnym i instalacjam i, w gminie Zdzieszowice istnieje możliwość
lokalizacji tzw. farm solarnych, w ytw arzających energię elektryczną z w ykorzystaniem
technologii m odułów fotowoltaicznych. Obszary te znajdują się w części sołectw
Januszkowice, Rozwadza oraz Krępna i istnieje możliwość poszerzenia ich o sołectwo
Żyrowa.
Obecnie na teren ie gminy Zdzieszowice nie istnieje instalacja, która mogłaby mieć
istotny w pływ na ogólny bilans energetyczny. Trwają jednak prace związane z
odbiorem

instalacji fotowoltaicznej na terenie sołectwa Januszkowice. W zrasta

natom iast liczba użytkow ników indyw idualnych wykorzystujących z reguły energię
słoneczną do przygotow ania ciepłej w ody użytkowej oraz centralnego ogrzewania.
Rzadziej w ykorzystuje się ją do produkcji energii elektrycznej (ogniwa fotowoltaicznej.
Znaczącym argum entem ograniczającym wciąż ilość odbiorców energii słonecznej jest
konieczność ponoszenia znacznych nakładów inwestycyjnych na instalacje solarne.
Dodatkowo należy wziąć pod uw agę fakt, iż nie mogą one pracować jako jedyne źródła
energii cieplnej. Z uwagi na charakter prom ieniow ania cieplnego na naszej szerokości
geograficznej pow inny one w spółpracow ać z dodatkowym źródłem energii.
A rgum entem przem aw iającym za w ykorzystaniem energii słońca są natom iast bardzo
niskie koszty eksploatacyjne układów solarnych, zarówno kolektorów słonecznych do
w ytw arzania ciepła jak i m odułów fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej.
Coraz szybszy postęp technologiczny spraw ia, że do odbiorców trafiają coraz bardziej
w ydajne i tańsze układy pozw alające na pozyskanie energii słonecznej, co czyni je
konkurencyjnym i dla układów opalanych olejem lub gazem płynnym.
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4.4

Energia geotermalna

Podobnie jak w przypadku każdej inwestycji, w celu podjęcia decyzji, co do lokalizacji
ujęcia w ód geoterm alnych należy przeprow adzić dokładną analizę potencjału złóż na
podstaw ie badań przeprow adzonych w ostatnich latach. Po w stępnym rozpoznaniu
należy wykonać odw iert próbny, który będzie miał na celu ocenę wydajności cieplnej
złoża.
Gmina Zdzieszowice leży w strefie podwyższonych tem p eratu r w ód podziemnych.
W edług m apy te m p e ra tu r na głębokości 3000 m dla Polski w rejonie gminy
tem p eratu ra ta w ynosi około 105°C, co może stanowić pozytywną przesłankę
dla możliwości w ykorzystania energii geoterm alnej ze źródeł głębokich.
Obecnie, na teren ie gminy Zdzieszowice nie występuje ujęcie wód geotermalnych.
Możliwe jest jednak w ykorzystyw anie potencjału

geoterm alnego

na poziomie

niskotem peraturow ym (tzw. GNE - geoterm ia niskich entalpii] poprzez stosow anie
pom p ciepła.
W przypadku GNE ciepło ośrodka skalnego stanowi dla pom py tzw. dolne źródło
ciepła, które ze w zględów ekonom icznych zawsze musi znajdować się w miejscu
zainstalow ania pom py. Dolnym źródłem ciepła mogą być także inne nośniki energii,
takie

jak

pow ietrze

atm osferyczne,

w ody

powierzchniowe,

ciepło

odpadowe

pow stające w w ielu procesach produkcyjnych i inne [np. ścieki]. O większej
atrakcyjności energetycznej gruntu

i w ód podziemnych przesądza jednak ich

stabilność tem p eratu ro w a i zw iązana z tym wyższa efektywność energetyczna.
Najczęściej stosow any podział pom p ciepła dokonywany jest w łaśnie w oparciu
o rodzaj dolnego źródła. W yróżnić zatem m ożna następujące charakterystyczne grupy
tych urządzeń:
• pom pa ciepła w oda - w oda (dolnym źródłem ciepła jest niskotem peraturow a woda
geoterm alna pozyskiw ana ze specjalnie wykonanego odwiertu, którą w tłacza się po
oddaniu ciepła drugim odw iertem - tzw. chłonnym],
• pom pa ciepła z w ym iennikiem gruntow ym ,
• coraz bardziej popularna pom pa ciepła z wymiennikiem pow ietrznym (nie zalicza
się jej jednak do grupy urządzeń wykorzystujących energię geoterm alną, ponieważ
w ykorzystuje otaczające pow ietrze jako źródło ciepła].
Na rysunku 7 pokazano lokalizację gminy Zdzieszowice na tle lokalizacji zasobów tzw.
Niżu Polskiego. Jak w ynika z przedstaw ionej mapy, północna część gminy znajduje się w
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zasięgu Niżu Polskiego, w granicach w ystępow ania strum ienia cieplnego o w artości min.
350 GJ/m2, dostępnego poprzez rozw iązania wykorzystujące geoterm ię wysokich
entalpii (źródła głębokie). Ze względu na duże koszty tego typu przedsięwzięć, ze realne
uznano

jedynie

w ykorzystyw anie

potencjału

geoterm alnego

na

poziomie

niskotem peraturow ym (tzw. GNE - geoterm ia niskich entalpii) poprzez stosow anie
pomp ciepła.
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Rys. 7. Mapy rozkładów strumienia cieplnego możliwego do uzyskania z i m 2
powierzchni w woj. opolskim4.
Potw ierdzeniem zakładanego kierunku rozw oju system ów zaopatrzenia w ciepło w
gminie Zdzieszowice w ykorzystujących GNE są instalacje z pompami ciepła typu wodaw ym iennik gruntow y. W w yniku inw entaryzacji w terenie stwierdzono, że w gminie
Zdzieszowice znajduje się kilka tego typu pom p ciepła, o mocach między 15 a 20 kW.
Stw ierdzono

rów nież

kilkadziesiąt małej mocy pom p

ciepła z wymiennikiem

pow ietrznym , w ykorzystującym otaczające pow ietrze jako dolne źródło ciepła.

4.5

Biomasa

Zgodnie z ustaw ą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii biomasa to
stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają
biodegradacji, pochodzące z produktów , odpadów i pozostałości z produkcji rolnej
i leśnej oraz przem ysłu przetw arzającego ich produkty, oraz ziarna zbóż niespełniające
w ym agań jakościow ych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art. 7
rozporządzenia Komisji (WE) n r 1 2 7 2 /2 0 0 9 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego
w spólne szczegółow e zasady w ykonania rozporządzenia Rady (WE) n r 1234/2007 w
odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ram ach interw encji
publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1, z późn. zm.) i ziarna zbóż, które nie
podlegają zakupow i interw encyjnem u, a także ulegająca biodegradacji część odpadów
przem ysłow ych i kom unalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym
odpadów z instalacji do przetw arzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody
i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisam i
o odpadach w zakresie kw alifikow ania części energii odzyskanej z termicznego
przekształcania odpadów . Na rysunku 8 pokazano klasyfikację i rodzaje biomasy.

4 VADEM ECUM IN W ESTO R A ENERGETYCZNEGO W W OJEW ÓDZTW IE OPOLSKIM. U rz ą d M a r s z a łk o w s k i
W o j e w ó d z t w a O p o ls k ie g o . D e p a r t a m e n t R o ln ic tw a i R o z w o ju W si.
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Rys. 8. Klasyfikacja biomasy.
Biomasa w ykorzystyw ana jest w branży energetycznej do produkcji użytecznych form
energii: ciepła, energii elektrycznej czy pracy. Do tych celów stosuje się biomasę jako
paliwo lub też przetw arza się ją w paliwo użyteczne. Na rysunku 9 pokazano możliwe
ścieżki przem ian poszczególnych grup biom asy w energię.

Rys. 9. Ścieżki konwersji biomasy do energii użytecznej
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Na terenie gminy Zdzieszowice potencjalnym

źródłem biom asy możliwym do

w ykorzystania energetycznego jest przede w szystkim biom asa pochodzenia roślinnego
oraz odpady kom unalne, ze ściekami włącznie.
Na terenie gminy Zdzieszowice biom asa jest spotykana jako nośnik ciepła w
indyw idulanych kotłow niach na pelet w budynkach jednorodzinnych.
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5. WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ I
NIEKONWENCJONALNEJ NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE PRZEWIDYWANE ZMIANY
5.1

Energia wody
Przepływ ająca

przez

teren

gminy

rzeka

Odra

charakteryzuje

się

dużym

potencjałem energii przem ieszczania się w ód powierzchniowych.
Obecnie na terenie gminy funkcjonują dwie przepływowe elektrow nie w odne
w ykorzystujące

energię

spadku

w ód

rzeki Odry i przyłączone

do

sieci

elektroenergetycznej na terenie gminy. Budowa kolejnych, nowych małych
elektrow ni w odnych w gminie Zdzieszowice, wymagałaby realizacji projektów
związanych z realizacją kosztow nej infrastruktury hydrotechnicznej na rzece
Odra. W związku z powyższym mało realne jest zbudowanie nowej elektrowni
wodnej na Odrze w gminie Zdzieszowice w perspektyw ie do roku 2030.

5.2

Energia wiatru
Teren gminy Zdzieszowice w ogólnej ocenie potencjału energii w iatru uważany
jest za słaby. Aby dokładnie
planow anej

lokalizacji

ocenić potencjał energii w iatru

elektrow ni

wiatrowej

na

terenie

konkretnej

gminy

należy

każdorazow o przeprow adzać badania wietrzności - o czym w spom niano w
punkcie 4.2 niniejszego rozdziału. Punktow y charakter wykorzystania oraz duże
różnice lokalne potencjału energetycznego w iatru nie pozwalają na generalne
w ykluczenie w ykorzystania energii w iatru na terenie gminy Zdzieszowice,
jednakże założenie projektow e, że średnioroczna prędkość w iatru nie powinna
w ynosić mniej niż 6 m /s, może stanow ić przesłankę do rezygnacji z budowy
elektrow ni w iatrow ych na terenie gminy, ponieważ średnioroczna prędkość
w iatru w gminie Zdzieszowice w ynosi ok. 3-4 m /s, przy czym średnia roczna
częstość w ystępow ania ciszy i słabego w iatru [prędkość poniżej 2m /s] wynosi
około 60 % dni w roku.
Drugą przesłanką ograniczającą możliwość lokalizowania dużych elektrowni
w iatrow ych na terenie gminy Zdzieszowice jest fakt, że część jej obszaru uznać
należy za niew skazane do tego typu inwestycji ze względu na obszary leśne, które
stanow ią ok. 63% pow ierzchni gminy. Znaczna część obszarów leśnych oraz
zielonych wchodzi w skład następujących terenów chronionych prawem:
•Parku K rajobrazow ego Góra Świętej Anny,
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w ?

• Obszaru N atura 2000 „Góra Świętej Anny” (PLH160002],
• Obszaru N atura 2000 „Łęg Zdzieszowicki" (PLH160011),
• Obszar Chronionego K rajobrazu „Łęg Zdzieszowicki".
Reasumując, stw ierdzić należy, że na terenie gminy Zdzieszowice w ystępuje
teoretycznego potencjału energii w iatru, pozwalający na rozw ażanie koncepcji
budow y elektrow ni w iatrow ych o mocach powyżej 1 MW. W yrazem tego jest
w yznaczenie

w

„Studium

uw arunkow ań

i

kierunków

zagospodarow ania

przestrzennego Gminy Zdzieszowice" rezerw y terenu infrastruktury technicznej
pod urządzenia elektrow ni w iatrow ej (wraz ze strefą ochronną 500 m) w
m iejscow ości Krępna. W stępne koncepcje przewidywały możliwość budow y 3
elektrow ni w iatrow ych o mocy zainstalow anej 2 MW każda. Na dzień dzisiejszy, ze
względu na liczne uw arunkow ania lokalne związane zarówno z obszarami
szczególnej ochrony, terenam i zabudow anym i, strefam i ochrony fauny i flory a
także strefam i krajobrazu chronionego oraz funkcjami jakie gmina ma spełniać,
m ało

realna

jest

realizacja

ww.

projektu

a także

jakiegokolwiek dużego

przedsięw zięcia związanego z energetycznym w ykorzystaniem zasobów w iatru w
sposób komercyjny.
Jak już w spom niano wcześniej, alternatyw ą dla dużych elektrow ni wiatrowych są
układy małej energetyki w iatrow ej. W ostatnich latach coraz większą popularność
na świecie i w Polsce zdobyw ają przydom ow e małe elektrow nie w iatrow e z
pionow ą osią obrotu, o mocach poniżej 20 kW. Przewiduje się, że w 15-letnim
horyzoncie

czasowym

rozw iązania

takie

pojawią

się

na

terenie

gminy

Zdzieszowice, jednak nie w płyną znacznie na strukturę bilansu energii na terenie
gminy.

5.3

Energia słońca
Z uwagi na położenie geograficzne i charakter prom ieniow ania słonecznego
zakłada

się

w zrost

liczby

indyw idualnych

użytkowników

energii

słońca,

w ykorzystujących kolektory solarne. Szczególnie rozw iązania takie staną się
bardziej pow szechne w zakresie pokryw ania zapotrzebow ania na ciepłą wodę
użytkow ą

oraz, w mniejszym

stopniu, na centralne ogrzewanie obiektów

mieszkalnych.
Ze w zględów ekonom icznych i technicznych wykorzystanie układów solarnych
jest

w skazane

w

konfiguracjach

hybrydowych

(biwalentnych)

np.

jako

w spom aganie kotła opalanego paliw am i kopalnymi lub biomasą.
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Jak

w spom niano

wcześniej,

w

„Studium

uw arunkow ań

i

kierunków

zagospodarow ania przestrzennego gminy Zdzieszowice” przewidziano tereny pod
rozwój nieuciążliwego przem ysłu. Obecnie, dla części z nich opracowano w stępne
koncepcje lokalizacji tzw. farm solarnych, wytwarzających energię elektryczną z
w ykorzystaniem technologii m odułów fotowoltaicznych. Plany te dotyczą sołectw
Januszkowice, Rozwadza oraz Krępna, z możliwości rozszerzenia o sołectwo
Żyrowa.

5.4

Energia geotermalna
Położenie części gminy Zdzieszowice na terenie tzw. Niżu Polskiego, w granicach
w ystępow ania strum ienia cieplnego o w artości min. 350 GJ/m2 (rys. 7] wskazuje
na możliwości w ykorzystania tzw. źródeł głębokich poprzez dostępnego poprzez
rozw iązania w ykorzystujące geoterm ię wysokich entalpii. W ykazana w artość
dostępnego strum ienia cieplnego jest jednak mała, co nie stanow i pozytywnej
przesłanki

dla

możliwości

w ykorzystania

energii

geoterm alnej

ze

źródeł

głębokich. Ze względu jednak na duże koszty tego typu przedsięwzięć, realne jest
jedynie

w ykorzystyw anie

niskotem peraturow ym

potencjału

(tzw.

GNE

-

geotermalnego

geoterm ia

niskich

na

poziomie

entalpii)

poprzez

stosow anie pom p ciepła.
Zakłada się, że do roku 2030 w zrośnie liczba instalacji wykorzystujących GNE - z
kilku do ok. 20-30. Będą to układy wykorzystujące gruntow e sondy jako źródła
dolne. W m niejszym stopniu nastąpi rów nież w zrost liczby układów z tzw.
pow ietrznym i pom pam i ciepła (obecnie na terenie gminy nie znajduje się żadna
tego typu instalacja).

5.5

Energia z biomasy i biogazu
Leśno-rolniczy

charakter

gminy

oraz

uwarunkow ania

lokalne

(profil

przedsiębiorstw produkcyjnych i firm usługowych) stw arzają duże możliwości
pozyskiw ania energii z biom asy zielonej i z biogazu. Na dzień dzisiejszy nie istnieją
jednak na jej terenie instalacje w ykorzystujące ten rodzaj odnawialnych źródeł
energii na

skalę

mającą w pływ

na bilans paliw ow o-energetyczny gminy.

Stw ierdzono jedynie w ystępow anie kilku mniejszych instalacji mającej charakter
lokalny (kotły opalane biom asą drzew ną).
W dalszej części opracow ania w yznaczono potencjał energetycznych gminy
Zdzieszowice dla następujących rodzajów biomasy:

ROZDZIAŁ 7
Id: 0DD34391-3B9B-43C3-84BA-D0C80DA7E6B9. Projekt

str. 30
Strona 145

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe gminy Zdzieszowice na lata 2021-2036

• drew no i odpady drzew ne,
•słom a zbóż,
•rzepak
•kukurydza
•upraw y energetyczne
•biogaz.

5.5.1 Biomasa - wprowadzenie
W tej części opracow ania dokonania oszacowania potencjału energetycznego
biom asy na terenie gminy Zdzieszowice. Wyznaczono potencjał na poziomie
technicznym (tj. potencjał energii chemicznej dostępnej biom asy pomniejszony
0 straty konw ersji energii w urządzeniach]. Należy pamiętać, że uzyskana w ten
sposób inform acja o wielkości potencjału ma charakter jedynie poglądowy,
obrazujący ilość, dostępność i jakość energetyczną biomasy na terenie gminy
1 odpow iadającą jej ilość energii. Rzeczywisty potencjał energetyczny biomasy
[tzw. potencjał użytkowy] ma zwykle w artość stanowiącą zaledwie od 10 do 15%
potencjału

technicznego

przeprow adzeniu

a

jego

wyznaczenie

indyw idualnych

analiz

jest

możliwe

dopiero

techniczno-ekonomicznych

po
dla

poszczególnych przedsięw zięć, co przekracza ramy niniejszego opracowania.

5.5.2 Odpady drzewne i drewno
Ponad połow ę pow ierzchni gminy Zdzieszowic to teren zalesiony (ok. 15%] co
stw arza

pew ne

energetyczne.

możliwości pozyskiw ania
Dodatkowym

źródłem

drew na

surowca

niskiej jakości na

może

być

także

cele

drewno

pozyskiw ane przy przycinkach przydrożnych drzew i podczas prac związanych z
regulacją row ów melioracyjnych. Sytuacja ta stw arza możliwość do wykorzystania
drew na i odpadów drzewnych. Dodatkowo, na terenie gminy działają firmy
stolarskie i obróbki drew na. Odpady z ich działalności mogą stanow ić dobry
surow iec do spalania energetycznego. Należy dążyć do zagospodarow ania w
celach

energetycznych

i w spierać inicjatywy budow y kotłow ni opalanych

trocinam i.
Szacuje się, że potencjał techniczny drew na z lasów oraz odpadów drzewnych na
ternie gminy wynosi ok. 0,82 GWh/rok.
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5.5.3 Słoma
Za w ykorzystaniem słom y przem aw ia rolniczy charakter gminy. Grunty orne
w ynoszą ok. 2,9 tys. ha, przy czym zboża zajmują ok. 70 % użytków rolnych.
Szacuje

się,

że

istniejący

areał

zbóż

na terenie

gminy

pozwoliłby

na

w yprodukow anie ciepła w ilości ok. 17,87 GWh/rok. Szczególnie zaleca się
stosow anie kotłow ni na słom ę w dużych gospodarstwach, gdzie istnieją nadwyżki
słom y oraz stosow ne miejsce na jej przechowywanie.
Przy dobrych uw arunkow aniach m ożna rozważać budow ę kotłowni lokalnej,
ogrzewającej kilka gospodarstw jednocześnie nadwyżkami słomy. Poprawiłoby to
sytuację ekologiczną poprzez zm niejszenie emisji, a jednocześnie rozwiązałoby
problem odpadu jakim jest niew ykorzystana słoma.
W przypadku tw ardej słom y zbóż (w tym również rzepaku analizowanego
poniżej), słom a taka może być w ykorzystyw ana do produkcji paliwa - peletów ze
słomy.

5.5.4 Rzepak
Obowiązująca

ustaw a

o

biopaliw ach

nakłada

obowiązek

dodawania

biokom ponentów do paliw. Jednym z biokom ponentów są estry metylowe
uzyskane z oleju rzepakow ego, rzadziej słonecznikowego. Paliwo to, zwane
biodiesłem , zbliżone jest do oleju napędow ego, stosow anego w silnikach Diesla,
gdzie może być stosow ane w postaci m ieszanki z olejem napędowym.
Obecnie w Polsce tw orzą się grupy kapitałowe, których celem jest budow a
ośrodków produkcyjnych biokom ponenty. Na Opolszczyźnie centra takie mają
pow stać w :
• Kędzierzynie-Koźlu na bazie Petrochem ii Blachownia lub Zakładów Azotowych i
Elektrowni Blachownia,
•Brzegu - na bazie Zakładów Tłuszczowych,
•N am ysłow ie na bazie Gminnego Centrum Dostaw i Bioelektrociepłowni.
Przew iduje

się,

że

pow stanie

ośrodków

przetw arzających

rzepak

na

biokom ponenty oraz utrzym anie polityki rządowej w tym kierunku zainicjują
w zrost produkcji rzepaku na terenie Opolszczyzny, w tym na terenie gminy
Zdzieszowice.

ROZDZIAŁ 7
Id: 0DD34391-3B9B-43C3-84BA-D0C80DA7E6B9. Projekt

str. 32
Strona 147

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe gminy Zdzieszowice na lata 2021-2036

Dodatkowym surow cem energetycznym powstającym podczas produkcji oleju
rzepakow ego będą odpady roślinne, które będzie można spalać. W przypadku
znacznego rozw oju upraw rzepaku należy dążyć do pow stania kotłow ni lokalnych
opalanych słom ą rzepakow ą.
Założenia inw estycyjne obiektu w Namysłowie przew idują pow stanie system u
ciepłowniczego, który będzie zasilany przez kotłownię spalającą słomę rzepakową.
Może to otw orzyć dodatkow e możliwości obrotu odpadami z produkcji rzepaku
dla gminy Zdzieszowice, jednak rzeczyw iste możliwości realizacji tego typu
kontraktów w ydają się dość m ałe ze względu na przew idyw ane duże koszty
tra n sp o rtu (odległość powyżej 40 km).
Oszacowany potencjał energetyczny rzepaku na terenie gminy Zdzieszowice
wynosi ok. 0,18 GW h/rok.
Kolejnym, obok biodiesla, biokom penentem wykorzystywanym jako dodatek do
paliw płynnych pochodzenia kopalnego jest tzw. bioetanol. Półprodukt ten,
otrzym yw any w procesie w procesie fermentacji cukrów pozyskanych z buraka
cukrowego (do celu ferm entacji używa się drożdży) lub z kukurydzy i pszenicy
(gdzie w ykorzystuje się enzymy amylazy, aby przetworzyć skrobię w cukier, który
dopiero w tedy je st poddany ferm entacji). Bioetanol może być stosow any jako
dom ieszka do benzyny.

5.5.5 Kukurydza
Kukurydza je st jednym z najlepszych substratów do produkcji etanolu. Pod
w zględem

w ydajności

ferm entacji

kukurydza

ustępuje

tylko

burakowi

cukrow em u: produkcja etanolu z buraka cukrowego jest znacznie droższa,
wymaga przerobienia większej m asy i jest więcej ścieków i odpadów.
Produkcja etanolu nie w ymaga suszenia ziarna kukurydzy. Z jednej tony ziarna
kukurydzy m ożna uzyskać około 400 1 etanolu, co przy plonie 8 t z ha pozwala
otrzym ać ponad 3000 1 biopaliwa. W artość ta odpowiada ekwiwalentowi benzyny
w ynoszącem u około 2000 1 .
Podczas

produkcji

etanolu

ferm entacji alkoholowej

poddaw ana jest tylko

podstaw ow a część ziarniaka kukurydzy, czyli bielmo. Pozostałe części, tj. zarodek i
okrywa ow ocow o-nasienna są źródłem wysokiej jakości oleju, glutenu paszowego,
fruktozy i białka. Resztki pozostające po oddzieleniu bielma, wytłoczeniu oleju i
destylacji etanolu z pulpy kukurydzianej są suszone i stanow ią w artościowy

ROZDZIAŁ 7
Id: 0DD3439I-3B9B-43C3-84BA-D0C80DA7E6B9. Projekt

str. 33
Strona 148

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe gminy Zdzieszowice na lata 2021-2036

dodatek do pasz. Odpady pow stałe po fermentacji ziarna kukurydzy można w
całości zagospodarow ać i nie stanow ią one zagrożenia ekologicznego.
Za przerobem ziarna kukurydzy na etanol przem aw ia także rosnący areał upraw y
oraz system atyczny w zro st plonów, naw et w mniej korzystnych w arunkach
klim atycznych i glebowych. Do produkcji etanolu można w ykorzystać również
ziarno, które nie nadaje się na paszę, tj. zainfekowane grzybami, popękane,
niedojrzałe czy w ilgotne. Dzięki tem u efektywność energetyczna i ekonomiczna
przetw arzania ziarna kukurydzy na etanol może ulec znacznej poprawie.
Na Opolszczyźnie istnieje jeden z większych w Polsce zakładów wytwarzających
biodiesel z kukurydzy: Zakład Produkcji Etanolu „GOŚWINOWICE" w Głębinowie k.
Nysy, który rocznie produkuje ok. 140 milionów litrów bioetanolu, zużywając
ponad 38 min kw intali (3,8 min ton) ziarna kukurydzy.
Oszacowany potencjał energetyczny kukurydzy na terenie gminy Zdzieszowice
wynosi ok. 2,18 G W h/rok

5.5.6 Uprawy energetyczne
Uprawy

energetyczne

pow inny

zagospodarowywać

nieużytki

rolne,

które

stanow ią gleby o najniższej jakości. Przy zagospodarow aniu tych gruntów na cele
upraw energetycznych5 m ożna by w ytw orzyć ok. 9,63 GW h/rok energii, ponadto
przy w ykorzystaniu części łąk na terenie gminy i przeznaczeniu ich pod upraw y
energetyczne możliwe byłoby uzyskanie dodatkowych 3,19 GWh energii rocznie.

5.5.7 Biogaz
Na terenie gminy w ystępuje produkcja zwierzęca, w której główny udział ma
chów bydła, w m niejszych stopniu tucz trzody chlewnej. Obsada inw entarza w
dużych sztukach przeliczeniow ych na 100 ha użytków rolnych wynosi ogółem 31 szt.
w tym: bydło, trzoda,

owce,

kozy i konie.

Mniejsze znaczenie

ma

produkcja

pszczelarska, ryb konsum pcyjnych oraz drobiarska.
Odpady z hodow li zw ierząt domowych są wysokowydajnymi źródłam i biogazu. W
takich przypadkach celowe jest jego w ykorzystanie na cele energetyczne: pozyskanie
biogazu i przetw orzenie go na ciepło do ogrzania obiektów inw entarskich i

5 przy uśrednionej wartości opałowej roślin energetycznych
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gospodarczych lub przetw orzenie biogazu i skojarzona produkcja ciepła i energii
elektrycznej na potrzeby przedm iotow ych obiektów, w tym obiektów mieszkalnych.

Szacuje się, że potencjał techniczny z biogazu pozyskanego w ten sposób wynosi ok.
1,26 GW h/rok.
Na

terenie

gminy

ArcelorM ittal

Poland

Zdzieszowice
S.A.

istnieje

Oddział w

oczyszczalnia

Zdzieszowicach

ścieków

w

obsługująca

Zakładach
aglomerację

Zdzieszowice o rów now ażnej liczbie m ieszkańców RLM: 44 156, do której należą
m iasto Zdzieszowice i miejscowości gminy Zdzieszowice, Walce i Leśnica. Maksymalny
projektow y dopływ ścieków surow ych do oczyszczalni wynosi 4 386 m 3/dobę.
Oczyszczalnia ścieków kom unalnych może stanowić źródło biogazu w przypadku
prow adzenia w niej procesu ferm entacji osadów ściekowych. W oczyszczalni ścieków
w Zdzieszowicach w ym agałoby to poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych na
budow ę zam kniętych kom ór ferm entacji co przy RLM wynoszącym ok. 44 tys. jest
przedsięw zięciem nieopłacalnym .
W przypadku zm iany uw arunkow ań ekonomicznych oraz rozbudow y oczyszczalni i
zw iększeniu ilości dopływających

do niej ścieków należy ponownie rozważyć

zastosow anie technologii ferm entacji osadów w zamkniętych komorach fermentacji. W
przypadku

realizacji

takiego

przedsięw zięcia, w artość

technicznego

potencjału

w ytw orzonego w oczyszczalni ścieków biogazu wyniesie 0,64 GWh/rok.
Na rysunku 10 pokazano wyniki szacow ania potencjału energetycznego biom asy w
gm inie Zdzieszowice dla różnych źródeł biom asy (dane z punktów 4.5.1 i 4.5.2
niniejszego opracow ania). Dla porów nania, na rysunkach 11 i 12 pokazano wyniki
szacow ania potencjału w gminie o charakterze typowo rolniczym (gmina Leśnica w
pow iecie Strzelce Opolskie) oraz w gminie o dużym stopniu zalesienia (gmina Ozimek
w pow iecie opolskim).
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O s ło m a
<3 o d ło g i
□ b io e t a n o l
o łą k i i p a s t w is k a
■ o d c h o d y z h o d o w li z w ie r z ą t
■ la sy
0 b io d ie s e l (rz e p a k )
■ o c z y s z c z a l n ia ś c ie k ó w
■ o d p a d y k o m u n a ln e
O d r o g i g m in n e
B s a d y i o g ro d y

Rys. 10. Potencjał energetyczny (techniczny) biomasy na terenie gminy Zdzieszowice
(w GWh ciepła na rok)

□ słom a
□ odłogi
□ bioetanol
B łąki i pastw iska
■ odchody z hodowli zw ierząt
■ lasy
■ biodiesel (rzepak)
■ o czyszcza ln ia ścieków
■ odpady kom unalne
0 drogi gminne
ta sady i ogrody

Rys. 11. Potencjał energetyczny (techniczny) biomasy na terenie gminy Leśnica (w GWh
ciepła na rok)
11,34

2.38

□ słom a
O odłogi

1,16 z

□ bioetanol
0 łą ki i pastw iska
■ odchody z hodowli zw ierząt
■ lasy
■ biodiesel (rzepak)
■ o cz y s z c z a ln ia ś cie kó w
■ odpady kom unalne

24,24 \

P drogi gminne
B sady i ogrody

Rys. 12. Potencjał energetyczny (techniczny) biomasy na terenie gminy Ozimek (w GWh
ciepła na rok)
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5.6

Planowane zadania

Mieszkańcy gminy Zdzieszowice mogą pozyskać dofinasowanie na instalację pomp
ciepła, kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych w ram ach ogólnopolskiego
program u „Czyste pow ietrze" oraz „Mój p rą d ”, dlatego tez należy spodziewać się
rozw oju tego tylu instalacji na terenie gminy Zdzieszowice w najbliższych latach.
Ponadto w ram ach Regionalnego Program u Operacyjnego W ojewództwa Opolskiego
m ożna pozyskać dofinasow anie na budow ę instalacji OZE dla obiektów użyteczności
publicznej.
Poza małymi, indyw idualnym i instalacjami, w gminie Zdzieszowice istnieje możliwość
lokalizacji tzw.
w ykorzystaniem

farm

słonecznych,

w ytwarzających

energię

elektryczną

z

technologii m odułów fotowoltaicznych, zgodnie z miejscowymi

planam i zagospodarow ania przestrzennego sołectw Januszkowice, Krępna i Rozwadza.
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S P I S

T R E Ś C I

1. Środki poprawy efektywności energetycznej
2. Działania związane z poprawą efektywności energetycznej w obiektach
użyteczności publicznej.
2.1
2.2
2.3
2.4

Działania inw estycyjne zw iązane z popraw ą efektywności energetycznej w
obiektach użyteczności publicznej.
Racjonalizacja użytkow ania energii elektrycznej w budynkach użyteczności
publicznej.
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
Zakup i w ym iana urządzeń, instalacji lub pojazdów charakteryzujących się
niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztam i eksploatacji lub ich
m odernizacja
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1.

ŚRODKI POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Ustawa z dnia 20 m aja 2016 r. o efektyw ności energetycznej (Dz. U. poz. 831} nakłada
na jednostki sektora publicznego, w tym sam orządy, w szczególności gminy, zadania w
zakresie popraw y efektyw ności energetycznej. Jednostka sektora publicznego realizuje
swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków popraw y efektywności
energetycznej, o których m ow a w ust. 2 w spom nianej ustawy, zwanych dalej „środkami
popraw y efektyw ności energetycznej". Możliwe do zastosowania przez gminę środki
w yspecyfikow ane zostały w ustawie.
Zgodnie z ustaw ą o efektywności energetycznej środkami popraw y efektywności
energetycznej są:
1. Realizacja i finansow anie przedsięw zięcia służącego popraw ie efektywności
energetycznej;
2. Nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim
zużyciem energii oraz niskimi kosztam i eksploatacji;
3. W ymiana eksploatow anego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie,
instalację lub pojazd, o których m owa w pk t 2, lub ich modernizacja;
4. Realizacja przedsięw zięcia term om odernizacyjnego w rozum ieniu ustaw y z dnia
21 listopada 2008 r. o w spieraniu term om odernizacji i rem ontów (Dz. U. z 2014
r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);
5. W drażanie system u zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt
13 rozporządzenia Parlam entu Europejskiego i Rady [WE] nr 1221/2009 z dnia
25

listopada

2009

r.

w

spraw ie

dobrowolnego

udziału

organizacji

w system ie ekozarządzania i audytu w e Wspólnocie (EMAS), uchylającego
rozporządzenie

(WE) n r 7 6 1 /2 0 0 1

oraz decyzje Komisji 2001/681/W E

i 2 0 0 6 /1 9 3 /W E (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.),
potw ierdzone uzyskaniem w pisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust.
1 ustaw y z dnia 15 lipca 2011 r. o krajow ym systemie ekozarządzania i audytu
(EMAS) (Dz. U. poz. 1060).
Dodatkowy obow iązek gminy w zakresie realizacji zapisów ustaw y o energochłonności
to obow iązek informacyjny. Zgodnie z nim, jednostka sektora publicznego informuje o
stosow anych środkach

popraw y efektywności energetycznej na swojej stronie

internetow ej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
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W

2. DZIAŁANIA

ZWIĄZANE

Z

POPRAWĄ

EFEKTYWNOŚCI

ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.
2.1

Działania inwestycyjne związane z poprawą efektywności energetycznej w
obiektach użyteczności publicznej.

Bezpośredni w pływ na popraw ę efektywności energetycznej obiektu użyteczności
publicznej mają następujące działania:
•

Dodatkowe zaizolow anie stro p u nad najwyższą kondygnacją, celem zmniejszenia
stra t ciepła przez ten elem ent konstrukcji budynku poprzez wykonanie
dodatkow ej izolacji cieplnej;

•

Dodatkowe zaizolow anie stro p u nad piwnicami - zmniejszenie stra t ciepła przez
ten elem ent konstrukcji budynku poprzez w ykonanie dodatkowej izolacji
cieplnej od strony piwnic;

•

Dodatkowe zaizolow anie ścian zew nętrznych - zmniejszenie strat ciepła przez
ten elem ent konstrukcji budynku poprzez wykonanie dodatkowej izolacji
cieplnej w raz z zew nętrzną w arstw ą elewacyjną. Takie działanie w skazane jest
w przypadkach kiedy konieczne jest wykonanie rem ontu elewacji zewnętrznych;

•

W ymiana stolarki na now ą o lepszych własnościach termoizolacyjnych, w celu
eliminacji s tra t ciepła;

•

Zam urow anie części okien - zm niejszenie strat ciepła poprzez likwidację części
otw orów okiennych w obiekcie;

•

Uszczelnienie

okien

i ram

okiennych,

celem

zmniejszenia stra t

ciepła

spow odow anych nadm ierną infiltracją pow ietrza zewnętrznego.
•

Montaż okiennic lub zew nętrznych rolet zasłaniających okna - jako alternatyw a
dla w ym iany okien w przypadku;

•

Montaż

tzw.

"w iatrołapów "

(otw artych

lub

zamkniętych

dodatkowymi

drzwiami);
•

Montaż zagrzejnikow ych ekranów refleksyjnych, w celu zmniejszenia strat ciepła
przez fragm enty ścian zew nętrznych, na których zainstalow ane są grzejniki
i skierow anie ciepła do pomieszczenia;

•

Zastosow anie odzysku ciepła z pow ietrza wentylacyjnego;
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Działania dotyczące popraw y spraw ności źródeł ciepła grzewczego i/lub
w ew nętrznych instalacji grzewczych:
m ontaż lub w ym iana w ew nętrznej instalacji c.o. - zastosow anie instalacji
o małej pojem ności w odnej wyposażonej w nowoczesne grzejniki
o rozw iniętej pow ierzchni lub konwekcyjne;
m ontaż system u stero w an ia ogrzewaniem, umożliwiający co najmniej
regulację tem p eratu ry w ew nętrznej w zależności od tem peratury
zew nętrznej

oraz

realizację

tzw.

„obniżeń

nocnych” i „obniżeń

w eekendow ych”,
m ontaż zaw orów term ostatycznych wraz z podpionowymi zaworami
regulacyjnymi, zapew niającym i stabilność hydrauliczną wewnętrznej
instalacji ogrzewania;
kom pletna w ym iana istniejącego źródła ciepła opalanego paliwem stałym
(węgiel, koks] na now oczesne opalane paliwami ekologicznymi.
•

Działania dotyczące ciepłej w ody użytkowej:
m ontaż izolacji term icznej na elem entach instalacji c.w.u. - zaizolowanie
w ym ienników , zasobników , instalacji rozprowadzającej i przewodów
cyrkulacyjnych c.w.u.,
-

m ontaż

zaw orów

regulacyjnych

na

rozprow adzeniach

c.w.u.

zapew niających regulację hydrauliczną system u c.w.u.,
m ontaż układu autom atycznej regulacji c.w.u., układ powinien zapewniać
regulację tem p eratu ry c.w.u. w zasobniku oraz przydzielać priorytet
grzania c.w.u.
zm iana

system u

przygotow ania

c.w.u. w

obiektach

z centralnie

przygotow yw aną c.w.u., a niew ielkim jej zużyciem, uzasadnione może być
przejście z system u centralnego na lokalne urządzenia do przygotowania
c.w.u.
•

Działania dotyczące urządzeń technologicznych w kuchniach:
w ym iana urządzeń w yposażenia technologicznego na bardziej efektywne,
W celu

rozliczenia

efektów w prow adzonych przedsięw zięć proponuje

się

w prow adzenie m onitorow ania zużycia m ediów poprzez w drożenie bazy danych
zaw ierające w szystkie inform acje o wielkościach zużycia i kosztach mediów.
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2.2

Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej w budynkach użyteczności
publicznej.

W pływ na popraw ę efektywności energetycznej budynku mają rów nież możliwość
działania racjonalizujące zużycie energii elektrycznej. Potencjał techniczny tych
zabiegów zaw iera się w granicach od 15% do 70%. Wyższe w artości można uzyskać w
budynkach, gdzie do ośw ietlenia stosuje się jeszcze tradycyjne oświetlenie żarowe i
potencjał redukcji zużycia na tle innych inwestycji energetycznych jest bardzo
opłacalny, poniew aż okres zw rotu w aha się zazwyczaj w granicach 3-6 lat, przy
założeniu że spełniony będzie w ym agany kom fort oświetleniowy.
Oszczędność kosztów w budynkach użyteczności publicznej to płaszczyzna, na której
gmina może osiągnąć najwięcej efektów, poniew aż są to obiekty utrzym yw ane w łaśnie
z budżetu m iasta. Dlatego zaleca się, by planując modernizację, wymagać od audytorów
już

na

etapie

audytu

energetycznego

rozszerzenia

zakresu

audytu

o część

ośw ietleniow ą, je st to działanie ponad standardow y zakres audytu, natom iast pozwoli
na bardzo dokładne określenie możliwości osiągnięcia korzyści w wyniku racjonalizacji
zużycia energii w zakresie m odernizacji źródeł światła.
Dodatkowo popraw a jakości św iatła przynosi efekt w postaci mniejszych rachunków za
energię elektryczną oraz w postaci bardzo trudnej do zm ierzenia korzyści społecznej,
związanej z popraw ą w arunków pracy czy nauki, która w pływ a na zdrowie osób
przebyw ających w takich pom ieszczeniach nierzadko przez wiele godzin w ciągu dnia.
Kolejnym obszarem , w którym należy szukać oszczędności energii to urządzenia
biurow e, w ażnym jest by przy zakupie urządzeń kierow ać się ich param etram i
energetycznym i.

Zaleca

się

stosow anie

tzw.

zielonych

zamówień, w

których

podstaw ow ym poza p aram etram i użytkowymi, elementem decydującym o wyborze
danego urządzenia je st efektyw ność energetyczna.

Dotyczy to przede wszystkim

urządzeń biurow ych używanych Urzędzie Miejskim i jednostkach gminy oraz urządzeń
AGD stosow anych w szkolnych i przedszkolnych kuchniach.

2.3

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Niezależnie

od realizacji działań

inwestycyjnych z zakresu term om odernizacji

budynków proponuje się w drożenie w gminie program u zarządzania energią

w budynkach użyteczności publicznej, zwanego dalej programem.
W drażanie program u może odbywać się etapow o i początkow o może obejmować
w ybraną grupę budynków np. budynków oświatowych. Zarządzanie to obejmuje:
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•

określenie zużycia poszczególnych nośników energii;

•

określenie sezonow ych zmian zużycia energii;

•

opracow anie audytu celem określenia najlepszych sposobów zmniejszenia
zużycia energii oraz ustalenie harm onogram u w prow adzania przedsięwzięć
mających na celu oszczędność energii;

•

w prow adzanie w życie poszczególnych m etod racjonalnej gospodarki energią;

•

analizę obow iązujących um ów na dostaw ę ciepła, energii elektrycznej i gazu;

•

analizę zapotrzebow ania na m edia placów ek gminnych, w celu prawidłowego
doboru

taryfy,

optymalizacji

zużycia

oraz

usunięcia

nieprawidłowości

w system ie;
•

m onitorow anie i analizę zużycia energii w obiektach miejskich;

•

m onitorow anie budow lanych zmian term om odernizacyjnych i związanych
z sieciami energetycznym i w miejskich obiektach publicznych.

•

dokum entow anie i raportow anie efektów wprowadzonych działań.

Podstaw ow ym w arunkiem pow odzenia i efektywności w drożenia program u zarządzana
energią w gminie jest system atyczność i ciągłość podejmowanych działań, ponieważ
najw iększe efekty i w ym ierne korzyści z w prow adzenia program u można osiągnąć po
dłuższym okresie czasu funkcjonow ania program u.

Dlatego ważnym jest by przy

podejm ow aniu tego typu działań zatrudnić tzw. Gminnego Energetyka, którego
zadaniem będzie w drażanie program u. Jak w ynika z doświadczeń w tej tem atyce wielu
gmin i m iast w kraju, spraw ne i praw idłow e w drożenie zarządzania energią przynosi
w ym ierne korzyści finansow e. Zm niejszenie zużycia energii w sposób bezinwestycyjny
lub niskonakładow y m oże przynieść korzyści na poziomie od 5 do 20 % oraz naw et do
60 % poprzez działania inwestycyjne.
Poprzez szkolenia zarządców oraz zbieranie i analizę danych dotyczących budynków
istnieje możliwość w ykorzystania w szystkich opłacalnych (bezinwestycyjnych lub
niskonakładow ych) możliwości zm niejszenia kosztów eksploatacji budynków. Taka
baza danych jest rów nież niezastąpionym narzędziem ułatwiającym przygotowanie
gminnych, planów m odernizacji budynków użyteczności publicznej (określenie zadań
priorytetow ych oraz źródeł finansow ania i harm onogram u działań). Prawidłowe
w drożenie zarządzania energią pozwala nie tylko zmniejszyć nakłady na zakup energii
ale rów nież ma w pływ m.in. na: zm niejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków,
kontrolę nad zarządzanym i budynkami, popraw ę stanu technicznego budynków,
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zm niejszenie zanieczyszczenia środow iska wynikającego z eksploatacji budynków,
uporządkow anie i skatalogow anie w szystkich zasobów.
Odpowiednie zarządzanie energetyczne w budynkach daje więc szereg korzyści ale
i wymaga od zarządcy, adm in istrato ra oraz użytkowników podjęcia szerokiej gamy
działań, w spółpracy i zaangażow ania.

2.4

Zakup i wymiana urządzeń, instalacji lub pojazdów charakteryzujących się
niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji lub ich
modernizacja

W zakresie zakupu i w ym iany urządzeń, instalacji lub pojazdów charakteryzujących się
niskim zużyciem energii zaleca się stosow anie do tych zakupów w ram ach procedur
zam ów ień publicznych kryteriów efektywności energetycznej i ograniczania emisji
gazów cieplarnianych. Ponadto proponuje się kontynuację wymianę starych opraw
ośw ietlenia ulicznego na opraw y LED.
Jak wynika z obow iązujących w gminie Zdzieszowice dokum entów m.in. Planu
gospodarki niskoem isyjnej dla gminy Zdzieszowice, gmina stosuje środki popraw y
energetycznej i w kolejnych latach działania ta będą kontynuow ane, ponieważ wiele
budynków użyteczności publicznej w ymaga podjęcia działań term om odernizacyjnych
i ograniczających zużycie energii w tych obiektach.
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1. OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO
1.1

Stan istniejący - podsumowanie

1.1.1 Zaopatrzenie w ciepło
Sumaryczne zapotrzebow anie na ciepło gminy Zdzieszowice wynosi ok. 200,7 MW,
w tym:
- na potrzeby centralnego ogrzew ania 50,8 MW,
- na potrzeby ciepłej w ody użytkowej 12,8 MW,
- na potrzeby technologiczne [zakłady przem ysłow e) 137,1 MW

Potrzeby c.o. pokryw ane są z miejskiego scentralizowanego system u ciepłowniczego
(41%) oraz ze źródeł indyw idualnych (59%).
Przygotow anie ciepłej w ody użytkowej w mieście Zdzieszowice odbywa się za
pośrednictw em

źródeł

indyw idualnych,

w

tym

podgrzewaczy

elektrycznych

(przepływ ow ych lub objętościowych) oraz piecyków gazowych. W części wiejskiej
gminy w znacznej części potrzeby te pokryw ane są z podgrzewaczy elektrycznych
(przepływ ow ych lub objętościowych). Duży udział w przygotow aniu ciepłej wody
użytkowej mają rów nież paleniska piecow e a także węglowe kotłow nie indywidualne.
Mała część potrzeb c.w.u. zaspakajana jest za pom ocą pomp ciepła typu powietrze-woda.
Z analizy w ykonanej na podstaw ie pozyskanych danych wynika, że kopalne paliwa stałe
(węgiel) przew ażają w strukturze paliwowej pokrycia zapotrzebow ania ze źródeł ciepła
eksploatow anych w gminie Zdzieszowice (łącznie indywidualnych i lokalnych, z
w yłączeniem źródeł przem ysłow ych): ponad 73%. Istotny udział w bilansie nośników
energii budynków zlokalizowanych w gminie Zdzieszowice ma rów nież olej gaz
system ow y (zarów no ziem ny jak i koksowniczy - ponad 19%) a także energia
elektryczna, w ykorzystyw ana głównie do przygotow ania ciepłej w ody użytkowej i
napędu pom p ciepła pow ietrze-w oda (5,1%). Udział OZE wynosi ponad 1.3%. W arto
w spom nieć, że gaz koksowniczy jest obecnie jedynym paliwem stosow anym do
w ytw arzania ciepła i energii elektrycznej w systemowym źródle miejskiego systemu
ciepłowniczego (elektrociepłow nia przem ysłow a ArcelorMittal Poland - Oddział w
Zdzieszowicach).
Przew ażającą grupę w strukturze zapotrzebow ania na ciepło stanow ią odbiorcy
indyw idualni (domki jednorodzinne, zabudow a zagrodowa).
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Niski jest udział w ykorzystania odnaw ialnych źródeł energii do celów grzewczych
(niecałe 1,3%). Na terenie gminy są instalacje pomp ciepła oraz układy solarne do
przygotow anie ciepłej w ody użytkowej a także układy fotowoltaiczne. Instalacje to
najczęściej układy małej mocy, o charakterze indywidualnym i prosumenckim .

1.1.2 Zapotrzebowanie na paliwa gazowe
Przez teren gminy Zdzieszowice przebiegają tranzytow e gazociągi w ysokoprężne gazu
ziemnego oraz gazociągi podw yższonego ciśnienia gazu koksowniczego. Gmina
Zdzieszowice jest zgazyfikowana. Gmina posiada sieć gazową dystrybucyjną średniego i
niskiego ciśnienia, która zaopatruje w gaz ziem ny w ysokom etanow y odbiorców w
miejscowościach: Zdzieszowice, Rozwadza, Krępna, Źyrowa i Januszkowie.
Miejscowości Jasiona i Oleszka zaopatryw ane są w gaz siecią dystrybucyjną średniego
ciśnienia w ybudow aną ze środków w łasnych Gminy Zdzieszowice i będącą jej
własnością.
Istnieją rezerw y pozw alające na gazyfikację teren ó w rozwojowych gminy Zdzieszowice.

1.1.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną
Przez teren gm iny Zdzieszowice przebiegają sieci przesyłowe wysokiego napięcia (110
kV i 220 kV) oraz sieci dystrybucyjne 15 kV. Obiekty na terenie gminy zasilane są za
pośrednictw em sieci 110 kV dostarczających energię do następujących stacji GPZ
zlokalizowanych w mieście Zdzieszowice.
Obecny układ sieci 110 i 15 kV oraz stacji transform atorow ych posiada rezerw y mocy
(stacje transform atorow e obciążone są w około 60%) a stan techniczny sieci zasilającej
odbiorców 15 kV ocenia się jako dobry.
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2. PRZEWIDYWANE ZMIANY
2.1

Zaopatrzenie w ciepło

W zrów now ażonym scenariuszu rozw oju (rozdział 4} przewiduje się ok. 1,5% spadek
zapotrzebow ania na ciepło na potrzeby grzewcze i technologiczne gminy Zdzieszowice
- do wielkości 197,65 MW w roku 2030. Wielkość ta uwzględnia bilans przyrostów
spow odow anych przyrostem demograficznym, rozbudow ą istniejących obiektów oraz
budow ą nowych obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz usługowo przem ysłow ych oraz zm niejszeniem zapotrzebow ania na ciepło poprzez prow adzenie
prac term om odernizacyjnych i stosow ania technologii o niskiej energochłonności.
Pokrycie zapotrzebow ania na ciepło planuje się w oparciu o nieco zmieniony miks
paliw ow y w zględem tego co stw ierdzono w gminie obecnie. W części gminy przewiduje
się zw iększenia stopnia w ykorzystania gazu sieciowego (gaz ziemny typu E). Sugeruje
się przy tym czynienie starań w kierunku budow y kotłowni lokalnych w poszczególnych
miejscowościach, które pokryw ałyby zapotrzebow anie na centralne ogrzewanie i ciepłą
w odę użytkową, przy znacznie zm niejszonej emisji substancji szkodliwych niż w
przypadku kotłow ni gazowych indywidualnych.
W zrośnie także udział energii elektrycznej (głównie do napędu pomp ciepła typu
pow ietrze-w oda), biom asy (pellet drzew ny) i innych odnawialnych źródeł energii.
Szacuje się, że w ykorzystanie energii odnaw ialnej w zrośnie z poziomu 1,3% obecnie do
8% w roku 2030. W zrost OZE związany będzie z wykorzystaniem przede wszystkim
energii geoterm alnej niskich entalpii (pom py ciepła) oraz kolektorów solarnych do
podgrzew u ciepłej w ody użytkowej.
W celu realizacji zakładanego w ykorzystania OZE w gminie Zdzieszowie, należy dążyć
do zw iększenia popularyzacji alternatyw nych źródeł ciepła opartych na:
• energii prom ieniow ania słonecznego,
• energii geoterm alnej (pom py ciepła, w ym ienniki gruntowe),
• biom asie (pellet, biogaz),
• energii w iatru (m ałe elektrow nie w iatrow e)
Obecnie ich udział w zaopatrzeniu na ciepło na terenie gminy wynosi ok. 1,3%, przy
czym ponad 50% tej wielkości w ynika z w ykorzystania biom asy (pellet drzewny) a
ponad 30% energii prom ieniow ania słońca.
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Dodatkowo, należy dążyć do rozw oju i w ykorzystania potencjału upraw energetycznych
(rzepak, słoma, w ierzba energetyczna). Przy sprzyjającym otoczeniu ekonomicznym
oraz pod w arunkiem praw idłow ego doboru wielkości urządzeń kogeneracja w oparciu
o gaz z ferm entacji zarów no biom asy stałej jak i ciekłej (odpady z hodowli zwierzęcej
oraz z upraw roślinnych) w ydaje się mieć wysoki potencjał rozwojowy w tych
m iejscow ościach gminy Zdzieszowice, które posiadają typowo rolniczy charakter.

2.2

Zaopatrzenie w paliwa gazowe

Z informacji uzyskanych od Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Opolu wynika, że w chwili obecnej w pełni zaspokajane są potrzeby
energetyczne w zakresie dostaw gazu ziem nego na terenie gminy Zdzieszowice.
Istniejące rezerw y na stacjach gazowych gw arantują pew ność dostaw w zakresie
dystrybucji gazu.
W kolejnych latach następnych planow ane jest sukcesywne podłączanie nowych
odbiorców gazu na terenie gminy. Każdorazowo decyzja o podjęciu działań w kierunku
przyłączenia now ego odbiorcy jest poprzedzona analizą opłacalności zamierzonego
przedsięw zięcia.

2.3

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

TAURON Dystrybucja S.A. na terenie Gminy Zdzieszowice planuje przebudow ę
niektórych odcinków linii napow ietrznych 15 kV oraz budow ę nowych odcinków
kablowych 15 kV.
Zadania inw estycyjne uzależnione są w dużej m ierze od podmiotów, które w ystępują do
TAURON Dystrybucji S.A. z w nioskiem o określenie w arunków przyłączenia.
W w yniku planow anych działań popraw ić się powinno zarówno bezpieczeństwo
zaopatrzenia istniejących odbiorców w energię elektryczną jak i popraw a w arunków
napięciowych. Podkreślić należy, że b rak odpowiednich modernizacji i inwestycji może
w płynąć ham ująco na w ykorzystanie teren ó w rozwojowych gminy ze względu na małe
rezerw y mocy w istniejącym układzie elektro-energetycznym na terenie gminy.
Szacuje się, że kolejnych latach nastąpi p rzy ro st odbiorców energii elektrycznej dla
potrzeb grzewczych. W pływ na taką sytuację może mieć m.in. konieczność zmiany
węglowych system ów ogrzew ania ze względu na zaostrzające się przepisy praw ne
w zakresie jakości pow ietrza.
Szacuje się, że do roku 2030 zapotrzebow anie na energię elektryczną do celów
grzewczych (w tym przygotow ania ciepłej w ody użytkowej oraz do napędów pomp
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ciepła i grzałek w pom pach ciepła) w zrośnie z ok. 5,1% do 7,2% sumarycznego
zapotrzebow ania na ciepło (z w yłączeniem zakładów przem ysłowych) - co będzie
stanow ić moc w ielkości ok. 4,56 MWt.
W zakresie produkcji zielonej energii elektrycznej na terenie gmin należy rozpoznać
potencjał cieków na terenie gminy pod kątem budowy MEW oraz możliwości budowy
małych elektrow ni w iatrow ych z pionow a osią obrotu a także lokalizację na terenie
gminy ew entualnej farm y fotowoltaicznej.
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Uzasadnienie
Elementem bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu lokalnym (gminnym) jest między innymi
zabezpieczenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko pojętych potrzeb energetycznych. Ustawa
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 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 oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji
odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną”.
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 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 202 lr.,
poz. 716) zmiany, które umożliwiły gminom wywiązanie się z obowiązków nałożonych na nie poprzez ustawę
0 samorządzie terytorialnym.
Po wejściu w życie ustawy kompetencyjnej art. 18 pkt. 1 Prawa Energetycznego otrzymał brzmienie:
„ Do zadań własnych gminy w z a le s ie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,
- planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,
- finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znajdujących się na terenie gminy, dla których gmina jest
zarządcą.
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 do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
1paliwa gazowe gminy Zdzieszowice”, dla każdej z gmin określono:
- tereny rozwojowe gminy - ze szczególnym uwzględnieniem terenów wspieranych przez Gminy;
- potrzeby energetyczne terenów istniejących oraz terenów rozwojowych;
- ustalono oczekiwania w stosunku do przedsiębiorstw energetycznych.
Polityka energetyczna Polski do roku 2030 określa jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo
energetyczne oraz zakres ich odpowiedzialności. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne
w obszarze swojego działania ponoszą:
- administracja rządowa,
- wojewodowie oraz samorządy województw,
- gminna administracja samorządowa,
- operatorzy systemów.
Wojewodowie oraz samorządy województw odpowiedzialni są głównie za zapewnienie warunków dla
rozwoju infrastrukturalnych połączeń międzyregionalnych i wewnątrz regionalnych, w tym przede wszystkim
na terenie województwa i koordynacje rozwoju energetyki w gminach. Gminna administracja samorządowa jest
odpowiedzialna za zapewnienie energetycznego bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności w zakresie
zaspokajania zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, z racjonalnym wykorzystaniem
lokalnego potencjału odnawialnych zasobów energii i energii uzyskiwanej z odpadów. Konieczność
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zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w gminie znajduje swoje odzwierciedlenie w „Projekcie założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Zdzieszowice”. W dokumencie tym
konieczna jest ocena stanu istniejącego w zakresie źródeł ciepła, stacji redukcyjno-pomiarowych, stacji GPZ
oraz sieci przesyłowych pod kątem możliwości zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na
energię.
Na podstawie z art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne:
- ust. 1: wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej "projektem założeń",
- ust. 2: projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej
raz na 3 lata.
Zgodnie żart. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne: Burmistrz Zdzieszowic
wyłożył do publicznego wglądu w dniach od 15 lutego do 8 marca „Projekt założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Zdzieszowice” na stronie internetowej:
www.bip.zdzieszowice.pl. Zawiadomienia o wyłożeniu „Projekt założeń...” zostały również wywieszone na
tablicach ogłoszeń wszystkich sołectw w gminie. We wskazanym terminie nikt nie złożył wniosków, zastrzeżeń
i uwag.
Dnia 15.02.2021 r. Burmistrz Zdzieszowic wystąpił do Zarządów Gmin sąsiednich (Gogolin, KędzierzynKoźle, Krapkowice, Leśnica, Reńska Wieś, Strzelce Opolskie, Walce) o:
♦udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
°Czy Zarząd Gminy posiada opracowany „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe”,
“Czy Zarządowi Gminy znane są elementy infrastruktury zlokalizowanej na terenie gminy Zdzieszowice,
której budowa, rozbudowa lub modernizacja warunkuje zaopatrzenie Waszej Gminy? Jeżeli tak to jakie,
“Czy Zarządowi Gminy znane są elementy infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe, której rozbudowa wymaga uzgodnień z Urzędem Miejskim w Zdzieszowicach,
•pisemnego oświadczenia Zarządów Gmin sąsiadujących z gminą Zdzieszowice wyrażającego wolę
współpracy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
W okresie od 23.02.2021 do 26.03.2021 r. wszystkie Gminy udzieliły odpowiedzi, jednocześnie wyrażając
wolę współpracy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z Gminą Zdzieszowice.
Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne Burmistrz Zdzieszowic
przedłożył do zaopiniowania przez Samorząd Województwa Opolskiego „Projekt założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Zdzieszowice”, w zakresie koordynacji współpracy
z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z aktualną polityką energetyczną państwa. Dnia 30.04.2021 r.
Samorząd Województwa Opolskiego przekazał do tutejszego urzędu Uchwałę nr 4622/2021 Zarządu
Województwa Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2021 t. w sprawie zaopiniowania „Projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. Zgodnie z powyższą uchwałą Zarząd
Województwa Opolskiego zaopiniował pozytywnie „Projektu założeń...”
W związku z powyższym, w celu uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe gminy Zdzieszowice na lata 2021-2036” zgodnie żart. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne przedkładam projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Zdzieszowice”.
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