Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

W-416.III.02
Czesc III

Str./str.:

1/9

02. UWARUNKOWANIA TERENOWE DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Spis tresci:

4.1 Tereny rozwojowe..........................................................................................................2
4.2 Tereny rozwojowe o znaczeniu ponad lokalnych oraz glówne tereny
rozwojowe gmin .....................................................................................................................4
4.3 Obszary preferowane do lokowania inwestycji .....................................................6

Zalaczniki:

1.

Bilans potrzeb cieplnych terenów rozwojowych gmin i powiatów

2. Tereny rozwojowe o znaczeniu ponad lokalnym oraz glówne tereny rozwojowe gmin

Nr projektu:

Str./str.:

W-416.III.02
Czesc III

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

2/9

4.1 Tereny rozwojowe

Jednym z czynników majacych wplyw na zmiany zapotrzebowania ciepla i energii
elektrycznej poszczególnych gmin sa tereny rozwojowe.

Zbilansowano zasoby terenów rozwojowych gmin i powiatów województwa w podziale na:
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne,
budownictwo letniskowo – rekreacyjne, uslugi, przemysl.
Dla terenów budownictwa mieszkaniowego okreslono mozliwosci zabudowy (liczbe
mieszkan na podstawie danych Urzedów Gmin, na podstawie Projektów zalozen..., lub
wskaznikowo).

Podstawe do okreslenia zasobów terenów rozwojowych dla poszczególnych gmin
stanowily

dane

otrzymane

z

Urzedów

Gmin

okreslone

w

oparciu

o

Plany

zagospodarowania przestrzennego, Studia uwarunkowan i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, oraz Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Uzupelnieniem informacji z Urzedów Gmin byly opracowane dla czesci gmin Zalozenia do
planów zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe.

Bilanse maksymalnych potrzeb energetycznych terenów rozwojowych dla poszczególnych
gmin i powiatów województwa opolskiego zawiera zalacznik nr 1.

Maksymalne potrzeby energetyczne terenów rozwojowych okreslono przy zalozeniu ich
zagospodarowania w 100%.

Zapotrzebowanie ciepla terenów rozwojowych budownictwa mieszkaniowego dla
poszczególnych gmin okreslono zakladajac wspólczynniki zapotrzebowania na cieplo:
–

80 Wt/m2 – dla budownictwa mieszkaniowego

–

60 Wt/m2 – dla budownictwa letniskowo - rekreacyjnego.
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budownictwa

mieszkaniowego dla poszczególnych gmin okreslono przy zalozeniu wspólczynników
zapotrzebowania na energie elektryczna:
–

8 kWe / mieszkanie w budownictwie wielorodzinnym

–

14 kWe / domek jednorodzinny

przy wspólczynniku jednoczesnosci 0,3.

Dla okreslenia potrzeb energetycznych terenów rozwojowych funkcji uslugowej i
przemyslowej posluzono sie wskaznikami:
-

zapotrzebowanie na cieplo terenów uslugowych – 220 kWt/ha

-

zapotrzebowanie na cieplo terenów przemyslowych – 250 kWt/ha

-

zapotrzebowanie na energie elektryczna terenów uslugowych – 50 kWe/ha

-

zapotrzebowanie na energie elektryczna terenów przemyslowych – 80 kWe/ha

Przyjete wskazniki dla terenów uslugowych i przemyslowych wynikaja z potrzeb grzewczych
tych terenów, pomijajac ewentualne potrzeby technologiczne których na obecnym etapie
nie da sie realnie oszacowac.

Analiza bilansów maksymalnego zapotrzebowania na cieplo i energie elektryczna terenów
rozwojowych pozwala na stwierdzenie, ze najwiekszy potencjal terenów rozwojowych
budownictwa mieszkaniowego i tym samym najwieksze potencjalne potrzeby energetyczne
terenów rozwojowych budownictwa mieszkaniowego wystepuja w powiatach: opolskim,
kedzierzynsko - kozielskim, Opolu, brzeskim, krapkowickim i nyskim.
Najwiekszy potencjal terenów rozwojowych funkcji uslugowej i przemyslowej wystepuje w
powiatach: kedzierzynsko – kozielskim, krapkowickim, nyskim, strzeleckim i brzeskim co
zwiazane jest z najwiekszymi potencjalnymi potrzebami energetycznymi.

Z uwagi na to, ze tereny rozwojowe w poszczególnych gminach wyznaczone zostaly
z nadmiarem dajacym przyszlym inwestorom mozliwosc wyboru lokalizacji nie przewiduje
sie w perspektywie roku 2015 calkowitego ich zagospodarowania. W zwiazku z
powyzszym przewiduje sie, ze zapotrzebowanie na cieplo i energie elektryczna terenów
rozwojowych w roku 2015 osiagnie wartosci znacznie nizsze od maksymalnych potrzeb
energetycznych terenów.
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Uwagi ogólne do zaopatrzenia energetycznego terenów rozwojowych

1. Przewiduje sie, ze zaopatrzenie terenów rozwojowych w media energetyczne
realizowane bedzie w miare ich zagospodarowania
2. Przy zaopatrzeniu terenów rozwojowych w energie elektryczna nalezy wykorzystac w
pierwszej kolejnosci rezerwy istniejacego systemu elektroenergetycznego.
3. Sposób zaopatrzenia w cieplo terenów rozwojowych powinien zostac okreslony w
Zalozeniach do planów zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe
gmin.
4. Przy wyborze nosnika ciepla nalezy uwzglednic rezerwy zasilania istniejacych
systemów cieplowniczych, systemu gazowniczego i elektroenergetycznego.
5. Dla terenów rozwojowych zlokalizowanych poza zasiegiem oddzialywania systemów
cieplowniczych i systemu gazowniczego przewiduje sie zaopatrzenie w cieplo z
lokalnych ekologicznych zródel ciepla z uwzglednieniem wykorzystania energii
elektrycznej do celów grzewczych.
6. Nalezy popierac dzialania wykorzystania energii odnawialnej do zabezpieczenia
potrzeb energetycznych terenów rozwojowych.
7. Zaopatrzenie w cieplo terenów rozwojowych polozonych w obrebie obszarów prawnie
chronionych lub przewidywanych do objecia ochrona prawna powinno odbywac sie z
wykorzystaniem paliw ekologicznych lub z wykorzystaniem energii elektrycznej.

4.2 Tereny rozwojowe o znaczeniu ponad lokalnym oraz glówne tereny
rozwojowe gmin

Zestawienie terenów rozwojowych o znaczeniu ponad lokalnym sporzadzono na podstawie
informacji z Urzedów Gmin, Urzedu Marszalkowskiego Województwa Opolskiego, zapisów
Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, Projektów zalozen do
planów zaopatrzenia w cieplo energie elektryczna i paliwa gazowe.
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Zestawienie terenów rozwojowych o znaczeniu ponad lokalnym oraz innych terenów
rozwojowych o szczególnym znaczeniu dla gmin zawiera zalacznik nr 2.

Liste terenów sporzadzono dla kazdego z powiatów okreslajac w niej:
-

lokalizacje terenu rozwojowego

-

funkcje terenu,

-

powierzchnie terenu

-

zapotrzebowanie na cieplo

-

zapotrzebowanie na energie elektryczna

-

uwagi do sposobu pokrycia potrzeb energetycznych terenów rozwojowych

Maksymalne potrzeby cieplne terenów rozwojowych

okreslono przy zalozeniu

wspólczynników zapotrzebowania na cieplo:
–

80 Wt/m2 – dla budownictwa mieszkaniowego

–

60 Wt/m2 – dla budownictwa letniskowo – rekreacyjnego

–

220 kWt/ha – dla terenów uslugowych

–

250 kWt/ha - dla terenów przemyslowych.

Maksymalne potrzeby w zakresie energii elektrycznej okreslono przy zalozeniu
wspólczynników zapotrzebowania na energie elektryczna:
-

8

kWe

/

mieszkanie

w

budownictwie

wielorodzinnym

(wspólczynnik

jednoczesnosci 0,3)
-

14 kWe / domek jednorodzinny (wspólczynnik jednoczesnosci – 0,3)

-

50 kWe/ha dla terenów uslugowych

-

80 kWe/ha dla terenów przemyslowych

Przyjete wskazniki dla terenów uslugowych i przemyslowych wynikaja z potrzeb grzewczych
tych terenów, bez uwzglednienia potrzeb technologicznych których na obecnym etapie nie
da sie oszacowac.

Potrzeby energetyczne terenów okreslono przy zalozeniu ich pelnego wykorzystania (100%
zagospodarowania terenów). Wyjatek stanowia tereny o charakterze rekreacyjno -
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przy

zalozonym

wspólczynniku zagospodarowania terenów.
Tereny o znaczeniu ponad lokalnym wystepuja w kazdym z powiatów jednak ich znaczenie
dla województwa jest zróznicowane.
Dla rozwoju gospodarczego waznym elementem zgodnie ze

strategia rozwoju

województwa jest aktywizacja gospodarcza obszarów w obrebie autostrady A4.
Obszary aktywizacji gospodarczej wyznaczone zostaly w rejonie wezlów autostrady A4:
Przylesie, Prady, Dabrówka, Gogolin, Olszowa, Nogowczyce oraz dróg laczacych te wezly
z osrodkami miejskimi.
W zwiazku z autostrada przewiduje sie aktywizacje gospodarcza w gminach: Grodków,
Olszanka, Niemodlin, Dabrowa, Prószków, Krapkowice, Gogolin, Ujazd.
Zagospodarowanie terenów rozwojowych w obrebie tych gmin ma znaczenie strategiczne
dla województwa.
Tereny rozwojowe w rejonie wezlów autostradowych ujete zostaly w zestawieniu terenów
ponad lokalnych.

4.3 Obszary preferowane do lokowania inwestycji

Inwentaryzacja stanu istniejacego zaopatrzenia w energie elektryczna, cieplo systemowe
oraz gaz ziemny pozwolila na okreslenie rezerw zasilania w poszczególnych systemach.

Korzystnym wydaje sie lokalizowanie inwestycji na obszarach wystepowania rezerw
zasilania energetycznego.
Wybór lokalizacji inwestycji powinien jednak uwzgledniac kierunki zagospodarowania
przestrzennego okreslone w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa
opolskiego.
Szczególna uwage nalezy zwrócic na ochrone obszarów prawnie chronionych i
przewidzianych do objecia ochrona prawna. Na tych obszarach nie nalezy lokalizowac
uciazliwych dla srodowiska inwestycji.

Obszary preferowane do lokowania inwestycji z uwagi na zaopatrzenie w energie
elektryczna
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W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna województwo opolskie znajduje sie w
bardzo korzystnej sytuacji.
Zlokalizowane sa tu dwie elektrownie zawodowe: Elektrownia Opole i Elektrownia
Blachownia, których produkcja energii elektrycznej znacznie przewyzsza potrzeby
województwa opolskiego. Ponadto w województwie pracuje 10 elektrocieplowni
przemyslowych, oraz liczne mniejsze zródla energii elektrycznej wykorzystujace energie
odnawialna: wodna i biogaz.

Majac na uwadze lokalizacje zródel energii elektrycznej oraz istniejaca infrastrukture sieci
elektroenergetycznych do obszarów o najwiekszych nadwyzkach mocy i energii
elektrycznej zaliczyc mozna powiaty:
-

Opole

-

opolski

-

krapkowicki

-

kedzierzynsko – kozielski

W tych powiatach wystepuja najkorzystniejsze warunki do lokowania inwestycji w tym
zakladów przemyslowych o duzym zapotrzebowaniu na moc i energie elektryczna.

Zaklady przemyslowo - uslugowe o mniejszych potrzebach elektroenergetycznych oraz
nowe osiedla mieszkaniowe korzystnie jest lokalizowac na kierunkach zasilania stacji GPZ
w których wystepuja wystarczajace dla danej inwestycji rezerwy zasilania. Rezerwy mocy w
GPZ - tach sa zróznicowane i wynosza od 2 do 30 MWe. Najwieksze rezerwy mocy (17 –
30 MWe) wystepuja w stacjach GPZ w powiatach: strzeleckim, kedzierzynsko – kozielskim,
opolskim, nyskim, Opolu, brzeskim, kluczborskim, prudnickim i glubczyckim.

Obszary preferowane do lokowania inwestycji z uwagi na zaopatrzenie w gaz systemowy

Istniejacy system przesylowy gazu ziemnego oraz stacje redukcyjne I stopnia zlokalizowane
na terenie województwa opolskiego posiadaja znaczne rezerwy zasilania które pozwalaja
na podlaczenia nowych odbiorców.
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Przewymiarowanie systemu wynika z zakladanych wczesniej prognoz rozwoju sieci
gazowych jak równiez ze zmniejszenia zuzycia gazu istniejacych odbiorców glównie
przemyslowych.
Przeprowadzona analiza stopnia gazyfikacji gmin oraz zuzycia gazu w poszczególnych
gminach pozwolila na okreslenie obszarów w których wystepuja duze nadwyzki gazu. Do
obszarów tych zaliczyc mozna gminy:
-

Korfantów,

-

Skoroszyce,

-

Tarnów Opolski,

-

Byczyne,

-

Zawadzkie.

Z punktu widzenia rezerw systemu gazowniczego korzystne jest lokalizowanie inwestycji na
obszarze calego województwa, a w szczególnosci w wyzej wymienionych gminach.

Szczególowe informacje dotyczace systemu gazowniczego znajduja sie w I czesci
opracowania w rozdziale „System gazowniczy”.

Obszary preferowane do lokowania inwestycji z uwagi na zaopatrzenie w cieplo
systemowe

Systemy cieplownicze funkcjonuja w 20 miejscowosciach w województwie opolskim.

Szczególowe informacje na temat systemów oraz wystepujacych w nich rezerw zasilania
znajduja sie w I czesci opracowania w rozdziale „Systemy cieplownicze”.

W wiekszosci systemów cieplowniczych wystepuja rezerwy zasilania które moga byc
wykorzystane do podlaczenia nowych odbiorców.
Najwieksze rezerwy zasilania wystepuja w systemach cieplowniczych w miejscowosciach:
-

Kedzierzynie – Kozlu,

-

Opolu,

-

Krapkowice

-

Ozimek
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Strzelce Opolskie

oraz w systemie cieplowniczym wyprowadzonym z Elektrowni Opole (po modernizacji
przewiduje sie 280 MWt).

Szczególnie preferowane do podlaczenia do systemów cieplowniczych jest budownictwo
mieszkaniowe wielorodzinne. Nie wyklucza sie podlaczenia do systemu innych obiektów w
tym uslugowo – przemyslowych.

