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Zakres opracowania

Zakres ten wynikał z:
1. umowy

zawartej

mi dzy

Urzdem

Marszałkowskim

Opole

a

wykonawc

opracowania Energoprojektem - Katowice S.A.
2. zapisów zawartych w „Załoeniach polityki energetycznej Polski do 2020 roku”.
3. ustawy z dnia 10.04.1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997r. Nr 54,
poz. 348 z póniejszymi zmianami),
4. „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce” - w zakresie moliwoci
stosowania biopaliw.

1.2 Cel opracowania
1. Umoliwienie

podejmowania

decyzji

w

celu

zapewnienia

bezpiecze stwa

energetycznego województwa.
Termin bezpiecze stwo energetyczne powinien ujmowa z jednej strony analiz stanu
technicznego systemów energetycznych wraz z istniej cymi potrzebami, a z drugiej strony
analiz mo liwoci pokrycia przyszłych potrzeb energetycznych.
W niniejszym opracowaniu zawarto ocen stanu technicznego poszczególnych podmiotów
energetycznych (system ciepłowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy), która okrela
poziom bezpiecze stwa energetycznego województwa opolskiego.
Sporz dzone bilanse potrzeb energetycznych dla poszczególnych gmin w zakresie ciepła
oraz dla poszczególnych powiatów w zakresie energii elektrycznej i gazu oraz prognozy
zapotrzebowania na noniki energii daj obraz sytuacji w zakresie obecnego i przyszłego
zapotrzebowania na ciepło, energi elektryczn oraz gaz.
Przedstawiony w opracowaniu obraz sytuacji obecnej oraz prognozowane przyszłe potrzeby
energetyczne

województwa

stanowi

podstaw

podejmowania

decyzji

dotycz cych

zaopatrzenia w noniki energetyczne poszczególnych regionów województwa zwi zanych z
bezpiecze stwem energetycznym województwa.
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2. Obnienie kosztów rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez wskazanie
optymalnych sposobów realizacji potrzeb energetycznych.
Dla obnienia kosztów rozwoju społeczno gospodarczego konieczne jest lokowanie nowych
inwestycji w rejonach w których wystpuj rezerwy zasilania energetycznego.
Wykorzystanie rezerw zasilania do zaopatrzenia w noniki energii nowych odbiorców
pozwoli na zminimalizowanie nakładów inwestycyjnych zwizanych z modernizacj lub
rozbudow poszczególnych systemów (ciepłowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy), co
pozwoli na ograniczenie ryzyka ponoszonego przez podmioty energetyczne.
Inwentaryzacja stanu istniejcego systemów energetycznych województwa: ciepłowniczych,
elektroenergetycznego, gazowniczego, pozwoliła na okrelenie rezerw zasilania oraz
wskazania w których obszarach te rezerwy s najwiksze i powinny zosta wykorzystane w
sposób maksymalny.
3. Ułatwienie

podejmowania

decyzji

o

lokalizacji

inwestycji

przemysłowych,

usługowych i mieszkaniowych.
Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych i
mieszkaniowych rozumie si z jednej strony jako okrelenie obszarów województwa w
których istniej nadwyki w zakresie poszczególnych systemów przesyłowych na poziomie
adekwatnym do potrzeb, a z drugiej jako analiza moliwoci terenowych rozumianych jako
okrelenie na poziomie gminy rezerw terenowych wynikajcych z Planów Ogólnych i
Miejscowych oraz Studium Rozwoju.
W opracowaniu dla kadego systemu energetycznego podano rezerwy przesyłowe, które
zawarto w czci I. Natomiast tereny rozwojowe podano na poziomie gminy w rozbiciu na
obszary:
− Budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
− Budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego,
− Przemysłowo-usługowe.
Ponadto wykazano w opracowaniu tereny o znaczeniu ponad lokalnym dla których podano
uwagi do pokrycia potrzeb energetycznych. Dla terenów sposób kierunkowy wskazano
sposób zaspokojenia potrzeb energetycznych z podaniem rezerw przesyłowych w
poszczególnych systemach.
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4. Wskazanie kierunków rozwoju zaopatrzenia w energi , które mog by wspierane
ze rodków publicznych. Ułatwienie WFO iZN, instytucjom samorzdowym i
pa stwowym procesu wyboru zgłaszanych wniosków o wsparcie.
Przyj ty stopie

szczegółowo ci opracowania wynikaj cy ze SIWZ nie przewidywał

wskazywania konkretnych rozwi za w zakresie wspierania rozwoju zaopatrzenia w energi .
Istot natomiast było wskazanie mo liwo ci rozwoju np. energetyki odnawialnej, które mog
by wspierane przez ww instytucje.
Ponadto przedstawiona analiza systemów energetycznych oraz prognozy zapotrzebowania
na ciepło i energi elektryczn b d pomocne przy podejmowaniu decyzji w zakresie
wspierania inwestycji zaopatrzenia energetycznego.
W

opracowaniu

nie

znaleziono

przesłanek

dla

finansowania

rozbudowy

sieci

elektroenergetycznych i gazowniczych. Natomiast jak chodzi o sieci ciepłownicze decyzja o
ich finansowaniu ze

rodków publicznych powinna wynika z „Projektów zało e ”

wykonywanych przez Gminy.
5. Umoliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej bdcej do
dyspozycji w województwie.
Istot maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest okre lenie stanu aktualnego, a
nast pnie ocena

mo liwo ci

rozwojowych.

Wa ne jest wi c podanie elementów

charakterystycznych poszczególnych gał zi energetyki odnawialnej w tym mi dzy innymi:
Potencjału energetycznego,
Lokalizacji,
Mo liwo ci rozwojowych,
Aspektów prawnych.
Informacje i zapisy zawarte w opracowaniu b d pomocne dla szerszego wykorzystania
energetyki odnawialnej na terenie województwa opolskiego. Daj

mo liwo  nie tyko

opiniowania „Projektów zało e ” ale równie uczestnictwa w ich wykonywaniu poprzez
współprac wraz z np. WFOiZN przy ocenie mo liwo ci wykorzystania danego rodzaju
energii odnawialnej.
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6. Ułatwienie UMWO opiniowania i koordynacji załoe  do planów zaopatrzenia w
energi  poszczególnych gmin oraz wojewodzie kontroli zgodnoci z załoeniami
polityki energetycznej pa stwa.
Przeprowadzona

analiza

systemów

energetycznych

województwa

(ciepłowniczych,

elektroenergetycznego, gazowniczego) daje pełny obraz zaopatrzenia energetycznego
województwa, który powinien ułatwi opiniowanie opracowanych przez gminy „Projektów
załoe ...”.
Uwzgl dnione rezerwy zasilania poszczególnych systemów energetycznych powinny zosta
uwzgl dnione w planowaniu energetycznym zarówno tej gminy w której wyst puj rezerwy,
jak i w gminach z ni

s siaduj cych.

Umoliwi to optymalne zaopatrzenie w no niki energetyczne poszczególnych gmin
województwa.
Opracowanie to nie tylko b dzie pomocne przy opiniowaniu ale równie przy kreowaniu
„Projektów załoe ” wykonywanych przez gminy.
W tym wzgl dzie szczególn uwag b dzie trzeba zwróci na nast puj ce elementy:
uszczegółowienie zakresu modernizacji ródeł ciepła i sieci ciepłowniczych w zakresie
systemu ciepłowniczego,
ocen

stanu aktualnego i zakresu modernizacji sieci elektroenergetycznych

redniego

napi cia oraz stacji transformatorowych,
ocen stanu aktualnego i zakresu modernizacji sieci redniego ci nienia i stacji red-pom. IIgo stopnia) z wykonywanymi „Projektami załoe ”.
rozwój energetyki odnawialnej,
uwzgl dnienie przebiegu projektowanych sieci,
itd.
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oraz

systemów energetycznych

Zaopatrzenie w ciepło

Problem zaopatrzenia w ciepło był analizowany od strony systemów ciepłowniczych jak
równie kotłowni lokalnych.
1. Systemy ciepłownicze były analizowane od poziomu ródeł ciepła poprzez sieci
ciepłownicze do poziomu wzłów ciepłowniczych. Dla kadego z systemów podano
zamierzenia inwestycyjno modernizacyjne.
Zaopatrzenie w energi  elektryczn - system elektroenergetyczny
System elektroenergetyczny był analizowany od poziomu sieci wysokiego napi cia do
Głównych Punktów Zasilania. Ponadto podano zamierzenia modernizacyjne oraz
wykonano bilanse potrzeb elektroenergetycznych na poziomie powiatów.

Zaopatrzenie w paliwa gazowe - system gazowniczy
System gazowniczy – był analizowany od poziomu sieci wysokiego ci nienia do Stacji
Redukcyjnych I-go stopnia.
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1.4 Dane wejciowe zwizane z wykonywaniem „Studium rozwoju”
Analiza systemów energetycznych

Dla opracowania inwentaryzacji stanu aktualnego w zakresie poszczególnych
systemów energetycznych współpracowano z nastpujcymi podmiotami:
1. W zakresie systemu elektroenergetycznego wykorzystano materiały przekazane
przez:
− Zakład Energetyczny Opole S.A. 45-047 Opole, Wary skiego 1.
2. W zakresie systemu gazowniczego wykorzystano materiały przekazane przez:
− Górnol ska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Opolu, 45071 Opole, ul. Armii Krajowej 2.
− Regionalny

Oddział

Przesyłu

w

wierklanach,

44-266

wierklany,

ul.

Wodzisławska 54

3. W zakresie systemów ciepłowniczych wykorzystano materiały przekazane przez:
− Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bierawie,
− „Zakład Energetyki Cieplnej” w Branicach,
− System ciepłowniczy Brzegu obsługiwany przez Energetyk Ciepln Opolszczyzny
S.A.,
− Elektrowni  Opole S.A. dla systemu ciepłowniczego na terenie gminy Dobrze 
Wielki,
− Miejski system ciepłowniczy miasta Głuchołazy obsługiwany przez:
a) Głuchołaskie Zakłady Papiernicze Sp. z o.o. w zakresie ródła ciepła,
b) Energetyk Ciepln Opolszczyzny S.A. w zakresie dystrybucji ciepła.
− Miejski system ciepłowniczy Grodkowa obsługiwany przez Energetyk Ciepln
Opolszczyzny S.A.,
− Systemy ciepłownicze działajce na terenie miasta Kdzierzyn Ko le a w tym:
a) EC Zakładów Azotowych i kotłownia K-21 ul. Bema 23 obsługujce rejon dzielnic:
O. Azoty, Pogorzelec i ródmiecie,
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b) K-41 przy ul. Piastowskiej obsługujca rejon Starego Miasta,
c) El. Blachownia obsługujca rejon O. Blachownia l ska,
d) Kotłownia

przemysłowa

KFM

Kofama

obsługujca

rejon

Kole

Port

(ul. Szymanowskiego),
− System ciepłowniczy Kombinatu Rolnego „Kietrz” Sp. z o.o.,
− Miejski system ciepłowniczy Kluczborka obsługiwany przez Energetyk Ciepln
Opolszczyzny S.A.,
− Systemy ciepłownicze działajce na terenie miasta Krapkowic a w tym: Energetyki
Cieplnej Opolszczyzny S.A. (ZEC Krapkowice) oraz Zakładów Papierniczych
Krapkowice S.A.
− Miejski system ciepłowniczy Namysłowa obsługiwany przez Zakład Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.,
− NEC Nysa Sp. z o.o.,
− System ciepłowniczy Olesna obsługiwany przez Przedsi biorstwo Energetyczne
Systemy Ciepłownicze S.A. w Czstochowie,
− System ciepłowniczy Opola obsługiwany przez Energetyk Ciepln Opolszczyzny
S.A.,
− System

ciepłowniczy

miasta

Ozimek

obsługiwany

przez

Przedsi biorstwo

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie
− System ciepłowniczy Praszki obsługiwany jest przez Visteon Poland S.A.,
− System ciepłowniczy obsługiwany przez Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z
o.o., oraz system parowy zasilany z zakładu Frotex S.A.,
− System ciepłowniczy w Strzelcach Opolskich obsługiwany przez Energetyk
Ciepln Opolszczyzny S.A.,
− System ciepłowniczy w Zawadzkiem obsługiwany przez „ZAW-KOM” Sp. z o.o.,
− System ciepłowniczy Zdzieszowic obsługiwany przez Zakłady Koksownicze
„Zdzieszowice” Sp. z o.o.
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przy

wykonywaniu „Studium rozwoju”
Przedmiotowe opracowanie zostało wykonane z wykorzystaniem niej wymieniony
dokumentów i jest z nimi zgodne.
1. Plany rozwojowe przedsi biorstw energetycznych.
2. Załoenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energi  elektryczn i paliwa gazowe dla
nastpujcych gmin:
− Niemodlin,
− Tułowice,
− Grodków,
− Lewin Brzeski,
− Brzeg,
− Namysłów,
− Kluczbork,
− Wołczyn,
− Byczyna,
− Strzelce Opolskie,
− Krapkowice,
− Gogolin,
− Kdzierzyn Kole,
− Baborów,
− Głubczyce,
− Prudnik,
− Głogówek,
− Nysa,
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− Głuchołazy,

3. Projekt załoe  do planu zaopatrzenia w ciepło, energi  elektryczn i paliwa gazowe
miasta Opole.
4. Strategi  Rozwoju Województwa Opolskiego,
5. Studium

uwarunkowa 

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

poszczególnych miast i gmin na terenie Województwa Opolskiego.

1.6 Materiały ródłowe do wykonania przedmiotu umowy
Oprócz opracowa  wymienionych w punkcie 1.5 w opracowaniu wykorzystano
nastpujce materiały ródłowe:
1. Podkład kartograficzny – mapa topograficzna województwa opolskiego w skali
1:50000
2. Plany sieci elektroenergetycznych oraz punktów zasilania i transformacji Zakładu
Energetycznego Opole oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych Południe
Sp. z o.o.
3. Plany sieci gazowniczych oraz punktów zasilania i redukcji PGNiG Górno l ska
Spółka Gazownictwa w Zabrzu - Oddział Zakład Gazowniczy Opole oraz PGNiG
Regionalny Oddział Przesyłu w wierklanach
4. Plany sieci ciepłowniczych oraz ródeł zasilania w ciepło systemowe (otrzymane od
operatorów poszczególnych systemów ciepłowniczych)
5. Dane w zakresie stanu istniejcego oraz krótkoterminowe i perspektywiczne plany
rozwoju instytucji zwi zanych z zaopatrzeniem województwa opolskiego w energi 
elektryczn, gaz przewodowy, ciepło systemowe (w tym Koncepcja rozwoju sieci
redniego napi cia na terenie Zakładu Energetycznego Opole S.A. oraz Koncepcja
rozwoju sieci 110 kV Zakładu Energetycznego Opole S.A.)
6. Plany zagospodarowania przestrzennego gmin
7. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego
8. Ankiety poszczególnych Urzdów Gmin dotyczce sytuacji demograficznej,
mieszkaniowej, terenów rozwojowych itp.
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9. Dane Starostw Powiatowych w zakresie najwi kszych ródeł ciepła, oczyszczalni

cieków, wysypisk odpadów
10. Ankiety duych zakładów oraz instytucji działajcych na terenie województwa
opolskiego w zakresie ródeł ciepła i energii elektrycznej
11. Informacje w zakresie wykorzystania energii odnawialnej otrzymane z instytucji:
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gosp. Wodnej w Opolu, Regionalny
Zarzd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej
w Gliwicach, Regionalna Dyrekcja Lasów Pa stwowych w Katowicach, Metalerg
Oława (producent kotłów na biomas)
12. Rocznik statystyczny województwa opolskiego –2000
13. Załoenia polityki Energetycznej Polski do 2020 roku oraz Ocena realizacji i korekta
Załoe polityki energetycznej Polski do 2020 roku
14. Prawo energetyczne – ustawa z dnia 10.04.1997r. z póniejszymi zmianami oraz
inne akty prawne (rozporzdzenia , ustawy) w zakresie gospodarki paliwami i
energi  oraz w zakresie wykorzystania energii odnawialnej
15. Zbiory archiwalne Katedry Geologii Podstawowej Uniwersytetu l skiego
zakresie wykorzystania energii geotermalnej)

(w

