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1. OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO 

1.1 Stan istniejący – podsumowanie 

1.1.1 Zaopatrzenie w ciepło 

Zapotrzebowanie na ciepło na terenie gminy Tarnów Opolski wynosi 
obecnie 34,6 MW. Na terenie gminy nie istnieje system scentralizowany 
zaopatrzenia w ciepło. Przeważająca część zapotrzebowania na 
ciepło na terenie gminy Tarnów Opolski pokrywana jest z kotłowni 
indywidualnych, które w przeważającej części stanowią źródła 
tradycyjne na paliwo stałe – 79%. Źródła te charakteryzują się niską 
sprawnością i dużą emisją substancji szkodliwych z procesu spalania. 

W ostatnich latach odnotowuje się przyrost odbiorców energii 
elektrycznej na potrzeby grzewcze. Stanowią oni 1-o procentowy 
udział w ogóle zapotrzebowania na ciepło. Przeważająca część 
zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową pokrywana jest przy 
wykorzystaniu energii elektrycznej. 

Na terenie gminy występują źródła opalane olejem opałowym i gazem 
płynnym.  

Przeważającą grupę w strukturze zapotrzebowania na ciepło stanowią 
odbiorcy indywidualni (domki jednorodzinne, zabudowa zagrodowa). 

Niski jest udział wykorzystania odnawialnych źródeł energii do celów 
grzewczych. Na terenie gminy są zlokalizowane są kotłownie 
indywidualne opalane słomą i odpadami drzewnymi zasilające domki 
jednorodzinne oraz zabudowania gospodarcze. 

 

1.1.2 Zapotrzebowanie na paliwa gazowe 

 

Przez teren gminy Tarnów Opolski przebiegają gazociągi wysokoprężne 
6,3 i 4 MPa. Teren gminy Tarnów Opolski częściowo jest zgazyfikowany. 
Stan techniczny sieci gazowej zarówno po stronie wysokoprężnej jak i 
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średnio- i niskoprężnej jest dobry. Istnieją rezerwy pozwalające na 
dalszą gazyfikację terenów gminy Tarnów Opolski. 

 

1.1.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną 

 

Teren gminy jest objęty siecią elektroenergetyczną 220, 110 i 15 kV.  

Obecny układ sieci 220, 110 i 15 kV oraz stacji transformatorowych daje 
bezpieczeństwo zaopatrywania odbiorców w energię elektryczną. Na 
terenie gminy są zlokalizowane obszary, gdzie istnieją duże rezerwy 
mocy.  

Stan techniczny sieci elektroenergetycznych jest dobry i zapewnia 
bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców. 
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2. PRZEWIDYWANE ZMIANY 

 

2.1 Tarnów Opolski 

System gazowniczy teren miejscowości został przewidziany do 
gazyfikacji - kontynuacja,  

System 
elektroenergetyczny 

- budowa stacji transformatorowych wraz z 
powiązaniami po stronie 15 kV i 0,4 kV 

- zmiany wynikające z rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej oraz z rozwoju przemysłu i 
usług 

- zmiany wynikające ze zmiany struktury 
pokrycia zapotrzebowania na ciepło w 
obiektach istniejących 

 

2.2 Kąty Opolskie 

System gazowniczy teren miejscowości został przewidziany do 
gazyfikacji, (budowa stacji redukcyjno – 
pomiarowej, budowa sieci rozdzielczej) 

System 
elektroenergetyczny 

- budowa stacji transformatorowych wraz z 
powiązaniami po stronie 15 kV i 0,4 kV 

- zmiany wynikające z rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej oraz z rozwoju przemysłu i 
usług 

- zmiany wynikające ze zmiany struktury 
pokrycia zapotrzebowania na ciepło w 
obiektach istniejących 

 

2.3 Kosorowice 

System gazowniczy teren miejscowości został przewidziany do 
gazyfikacji, (budowa stacji redukcyjno – 
pomiarowej, budowa sieci rozdzielczej) 

System - zmiany wynikające z rozwoju zabudowy 
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elektroenergetyczny mieszkaniowej oraz z rozwoju przemysłu i 
usług 

- zmiany wynikające ze zmiany struktury 
pokrycia zapotrzebowania na ciepło w 
obiektach istniejących 

 
2.4 Miedziana 

System gazowniczy teren miejscowości został przewidziany do 
gazyfikacji, (budowa sieci rozdzielczej) – kolejny 
etap po gazyfikacji miejscowości Kosorowice 

System 
elektroenergetyczny 

- budowa stacji transformatorowych wraz z 
powiązaniami po stronie 15 kV i 0,4 kV 

- zmiany wynikające z rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej oraz z rozwoju przemysłu i 
usług 

- zmiany wynikające ze zmiany struktury 
pokrycia zapotrzebowania na ciepło w 
obiektach istniejących 

 
2.5 Nakło 

System gazowniczy teren miejscowości został przewidziany do 
gazyfikacji, (budowa stacji redukcyjno – 
pomiarowej, budowa sieci rozdzielczej) 

System 
elektroenergetyczny 

- budowa stacji transformatorowych wraz z 
powiązaniami po stronie 15 kV i 0,4 kV 

- zmiany wynikające z rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej oraz z rozwoju przemysłu i 
usług 

- zmiany wynikające ze zmiany struktury 
pokrycia zapotrzebowania na ciepło w 
obiektach istniejących 

 

2.6 Przywory 

System gazowniczy teren miejscowości został przewidziany do 
gazyfikacji, (budowa stacji redukcyjno – 
pomiarowej, budowa sieci rozdzielczej) 

System - budowa stacji transformatorowych wraz z 
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elektroenergetyczny powiązaniami po stronie 15 kV i 0,4 kV 

- zmiany wynikające z rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej oraz z rozwoju przemysłu i 
usług 

- zmiany wynikające ze zmiany struktury 
pokrycia zapotrzebowania na ciepło w 
obiektach istniejących 

 

2.7 Raszowa 

System gazowniczy teren miejscowości został przewidziany do 
gazyfikacji, (budowa stacji redukcyjno – 
pomiarowej, budowa sieci rozdzielczej) 

System 
elektroenergetyczny 

- budowa stacji transformatorowych wraz z 
powiązaniami po stronie 15 kV i 0,4 kV 

- Modernizacja linii 0,4 kV  

- zmiany wynikające z rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej oraz z rozwoju przemysłu i 
usług 

- zmiany wynikające ze zmiany struktury 
pokrycia zapotrzebowania na ciepło w 
obiektach istniejących 

 

2.8 Walidrogi 

System gazowniczy teren miejscowości nie został przewidziany do 
gazyfikacji w perspektywie do roku 2020,  

System 
elektroenergetyczny 

- budowa stacji transformatorowych wraz z 
powiązaniami po stronie 15 kV i 0,4 kV 

- zmiany wynikające z rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej oraz z rozwoju przemysłu i 
usług 

- zmiany wynikające ze zmiany struktury 
pokrycia zapotrzebowania na ciepło w 
obiektach istniejących 
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2.9 Przewidywane zmiany – podsumowanie 

2.9.1 Zaopatrzenie w ciepło 

Szacuje się utrzymanie obecnej wielkości zapotrzebowania na ciepło 
na potrzeby grzewcze – w wysokości 34,6 MW w roku 2020. Wielkość ta 
uwzględnia bilans przyrostów spowodowanych przyrostem 
demograficznym, rozbudową istniejących obiektów oraz budową 
nowych obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz usługowo 
– przemysłowych oraz zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło 
poprzez prowadzenie prac termomodernizacyjnych, stosowania 
technologii o niskiej chłonności energetycznej. 

Pokrycie zapotrzebowania na ciepło zaplanowano dwuwariantowo: 

1. poprzez gazyfikację prawie całego terenu gminy Tarnów Opolski (z 
wyłączeniem miejscowości Walidrogi – w perspektywie do roku 
2020), 

2. bez gazyfikacji terenu gminy Tarnów Opolski, przy założeniu 
stopniowej wymiany istniejących niskosprawnych źródeł ciepła na 
paliwo stałe na wysokosprawne kotłownie olejowe, na gaz płynny, 
ogrzewanie elektryczne lub odnawialne źródła energii..  

Udział odnawialnych źródeł energii w bilansie pokrycia 
zapotrzebowania na ciepło jest bardzo niski. Należy dążyć do rozwoju i 
wykorzystania potencjału upraw energetycznych (rzepak, słoma, 
wierzba energetyczna) oraz wzrostu wykorzystania innych źródeł 
odnawialnych (energia słoneczna, małe układy skojarzone, pompy 
ciepła).  

2.9.2 Zaopatrzenie w paliwa gazowe. 

Przebiegająca w przez teren gminy sieć gazowa wysokoprężna daje 
dobre możliwości do gazyfikacji gminy. Ze względów techniczno – 
ekonomicznych zakłada się gazyfikację części terenu gminy Tarnów 
Opolski (miejscowości Tarnów Opolski, Kosorowice, Miedziana, Przywory, 
Kąty Opolskie, Nakło, Raszowa) przy podłączeniu do systemu 
gazowniczego 50% odbiorców (na cele komunalne i grzewcze). 
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2.9.3 Zapotrzebowanie na energię elektryczną 

Planowane działania modernizacyjne (na podstawie danych 
uzyskanych z EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.) poprawi 
bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię elektryczną odbiorców z 
terenu gminy Tarnów Opolski: 

- modernizacja odcinków linii 15 kV, 

- modernizacja linii 15 kV relacji Groszowice – Krapkowice, 

- modernizacja linii 15 kV relacji Groszowice – Tarnów. 

- modernizacja i budowa nowych stacji transformatorowych wraz z 
powiązaniami po stronie linii 15 i 4 kV, 

- zabudowa rozłączników w celu skrócenia czasu lokalizacji awarii.  


