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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o.  

W wyniku decyzji Rady Ministrów z dn. 13 sierpnia 2002 r. w sprawie 
przyjęcia Programu restrukturyzacji i prywatyzacji Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa S.A. z dniem 1.01.2003 roku rozpoczęła 
swoją działalność jako jedna z sześciu Spółek w kraju, Górnośląska 
Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. w Zabrzu.  

Spółka powstałą w wyniku połączenia dwóch dotychczasowych 
Oddziałów PGNiG S.A. tj. Górnośląskiego Zakładu Gazowniczego w 
Zabrzu i Zakładu Gazowniczego w Opolu.  

Działalność Spółki jako przedsiębiorstwa energetycznego podlega 
koncesjonowaniu i regulacji w zakresie wskazanym w Ustawie Prawo 
Energetyczne z dn. 10.04.1997. 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4212-
11(5)/2006/2821/II/PB z dn. 17.03.2006r. zatwierdzono taryfę dla paliw 
gazowych nr 2 GSG Sp. z o. o. w Zabrzu. 

Od 29.06.2007 Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i 
Gazownictwa dokonała organizacyjnego i prawnego rozdzielenia 
swojej działalności, czyli technicznego przesyłu gazu od jego sprzedaży 
– obrotu. Jest to wynik obowiązujących od 3.05.2005 zapisów ustawy 
Prawo Energetyczne wprowadzającej postanowienia Dyrektywy nr 
2003/55/EC Parlamentu Europejskiego. 

Zgodnie z wybranym wariantem koniecznych przekształceń 
organizacyjno – własnościowych w grupie kapitałowej PGNiG 
dokonano podziału Górnośląskiej Spółki Gazownictwa poprzez 
wydzielenie działalności handlowej na rzecz Górnośląskiej Spółki Obrotu 
Gazem. Nastąpiła również zmiana nazwy na Górnośląski Operator 
Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o.  
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GOSD obejmuje swoim zasięgiem województwo śląskie i opolskie oraz 
41 gmin województwa małopolskiego, 5 gmin województwa łódzkiego 
i 3 gminy województwa świętokrzyskiego. 

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. z siedzibą 
główną w Warszawie zajmuje się przesyłem, dystrybucją i obrotem gazu 
wysokiego ciśnienia. 

Zasadniczym celem działania Zakładu Gazowniczego w Opolu jest 
zapewnienie klientom ciągłości dostaw gazu ziemnego, 
bezpieczeństwa i komfortu jego użytkowania oraz rozwój gazownictwa 
na terenie województwa opolskiego, a w szczególności gazyfikację 
nowych miejscowości we współpracy z władzami terenowymi miast i 
gmin. 
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1.2 Charakterystyka sieci gazowych, stacji redukcyjnych oraz paliwa 
gazowego na terenie gminy Tarnów Opolski - stan istniejący 

Przez teren gminy Tarnów Opolski przebiegają sieci gazowe wysokiego 
ciśnienia: 

Lp relacja 
PN 

[MPa] 

DN 

[mm] 
Rok budowy 

1 
Kluczbork – Opole – 
Przywory 

6.3 400 1996 

2 Zdzieszowice - Wrocław 4.0 350 1984 

3 Obwodnica Opola 4.0 400/300 1984 

4 

Odgałęzienie od 
gazociągu relacji 
obwodnica Opola w 
kierunku SRP Ozimek 

4.0 250 1980 

5 

Odgałęzienie od 
gazociągu relacji 
obwodnica Opola do 
SRP Tarnów Opolski 

4.0 100 1984 

 

Stacje gazowe i inne obiekty systemu przesyłowego: 

Lp Nazwa lokalizacja 
Rok 

budowy 

Maksymalna 
przepustowość 
stacji [nm3/h] 

1 SRP Tarnów Opolski 
Tarnów Opolski 
ul. Klimasa 

1994 1500 

2 SOK Tarnów Opolski 
Tarnów Opolski 
ul. Nowa 17 

1980  

3 SDP Piasek Piasek Przywory 1972  
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1.2.1 Opis parametrów czynnika 

Rodzaj gazu      - gaz ziemny wysokometanowy pochodzenia naturalnego, 
którego głównym składnikiem jest metan, podgrupa – 50 

Parametry doprowadzanego gazu są zgodne z PN – C-04753-E. 

Gaz dostarczany jest odbiorcom poprzez sieci gazowe średniego 
ciśnienia (łączna długość 6,7 km) i sieci niskiego ciśnienia (łączna 
długość 0,5 km), poprzez 75 przyłączy gazowych. 

Stan techniczny gazociągów przesyłowych jak i sieci gazowej 
średniego i niskiego ciśnienia jest dobry. 

W zakresie strategii utrzymania gazowych sieci dystrybucyjnych celem 
działalności Zakładu Gazowniczego Opole jest osiągnięcie 
długookresowej sprawności użytkowej sieci gazowej poprzez 
zapewnienia prawidłowego stanu technicznego eksploatowanej sieci, 
zmniejszenie do minimum ryzyka awarii oraz zapewnienie ciągłych 
dostaw gazu do potencjalnych odbiorców. 

1.2.2 Odbiorcy gazu 

Największymi odbiorcami gazu na terenie gminy Tarnów Opolski jest 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa 1-go Maja 29D 
Tarnów Opolski oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa – osiedle zakładowe w 
Tarnowie Opolskim. 

Struktura odbiorców kształtuje się następująco: 

90%

1% 8% 1%

cele mieszkalne

zakłady produkcyjne

usługi

pozostali
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Struktura zużycia gazu przez odbiorców z terenu gminy Tarnów Opolski 
prezentuje się następująco: 

rok 

budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne 

[tys. m3] 

zakłady 
produkcyjne 

[tys. m3] 

usługi i 
pozostali 

[tys. m3] 

Ogółem 

[tys. m3] 

2003 205,4 0,0 135,5 346,3 

2004 162,2 0,0 43,4 586,8 

2005 479,3 0,0 55,4 607,0 

2006 484,6 1,5 62,9 620,0 

 

2. SYSTEM GAZOWNICZY – PRZEWIDYWANE ZMIANY 

W najbliższych latach na terenie gminy Tarnów Opolski nie planuje się 
inwestycji związanych z rozbudową sieci przesyłowej wysokiego 
ciśnienia. 

Obecnie dystrybucyjna sieć gazowa średniego i niskiego ciśnienia oraz 
istniejąca stacja redukcyjno – pomiarowa I0 są w dobrym stanie 
technicznym i w ciągu najbliższych lat nie będą wymagać działań 
modernizacyjnych i remontowych. 

Dalsza gazyfikacja gminy Tarnów Opolski jest uwarunkowana 
techniczno – ekonomiczną opłacalnością inwestycji. 

W sieciach w/c, ś/c oraz w SRP istnieją duże rezerwy przesyłowe, które 
zapewniają bezpieczeństwo dostaw gazu do potencjalnych 
odbiorców którzy zostaną podłączeni do sieci gazowej w przyszłości. 

Za rozbudowę i modernizację systemu gazowniczego na poziomie 
średniego ciśnienia odpowiada Zakład Gazowniczy w Opolu. 

Zgodnie ze znowelizowanym „Prawem Energetycznym” art. 4. pkt: 2: 

„Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i 
dystrybucja energii mają obowiązek zapewnić wszystkim podmiotom 
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świadczenie usług polegających na przesyłaniu paliw lub energii 
wydobywanych lub wytwarzanych w kraju, z uwzględnieniem 
warunków technicznych i ekonomicznych, na warunkach 
uzgodnionych przez strony w drodze umowy”. 

Zakłady Gazownicze mają możliwość odmowy wykonania i 
finansowania inwestycji wyłącznie ze środków własnych w przypadku 
nie uzasadnionych warunków technicznych i ekonomicznych. 

3. ZAPOTRZEBOWANIE NA PALIWA GAZOWE – PRZEWIDYWANE 
ZMIANY 

Gazyfikacja jest jednym z priorytetów gminy polegających na 
przygotowywaniu i uzbrajaniu terenów inwestycyjnych, jednakże nie 
należy do grupy pierwszoplanowych inwestycji. Fakt ten spowodowany 
jest przez inne działania priorytetowe, w trakcie których obecnie 
znajduje się gmina Tarnów Opolski, m.in. budowy sieci kanalizacyjnej. 
Finalizacja prac ma nastąpić w najbliższych latach.  

 

3.1 Koncepcja gazyfikacji gminy Tarnów Opolski  

Intensyfikacja gazyfikacji gminy w głównej mierze będzie zależała od 
aktywizacji władz gminy w tym kierunku oraz Zakładu Gazowniczego w 
Opolu. 

Za gazyfikacją przemawiają: 

- czynnik ekologiczny - znaczne zmniejszenie emisji substancji 
szkodliwych do atmosfery, 

- czynnik społeczny – ankietyzacja odbiorców z terenu gminy Tarnów 
Opolski wykazała istniejące zainteresowanie wśród właścicieli i 
zarządców obiektów zlokalizowanych na terenie gminy, 

- czynnik ekonomiczny – gaz jest paliwem o dużej konkurencyjności 
cenowej w odniesieniu do oleju i gazu płynnego oraz energii 
elektrycznej. Dodatkowo gazyfikacja terenu gminy Tarnów Opolski 
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będzie czynnikiem wspierającym restrukturyzację i rewitalizację wsi 
jak również aktywizującym rozwój przemysłu i usług na terenie gminy. 

 


