
UCHWAŁA NR L/544/2022 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie uchwalenia Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Gogolin na lata 2014 –2029 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 i 538) oraz art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642, 1873, 2269, 2271, 2376 i 2490 oraz Dz. U. 2022 r. poz. 1, 200, 202 i 631), po 
zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 01 marca 2022 r., znak: 
WOOŚ.411.4.2.2022.MO i opinii Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu 
z dnia 22 lutego 2022 r., znak: NZ.9022.1.16.2022.JG, a także opinii Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 
14 marca 2022 r., znak: DOA-OZ.0025.1.2022, Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Gogolinie nr III/6/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia 
Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin na lata 2014 - 
2029, aktualizuje się załącznik, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA OPRACOWANIA 

1.1. Podstawa i zakres opracowania 

Opracowanie dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy Gogolin" wynika z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 

poz. 716 tekst jednolity), a także z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 7 ust. 1 

(Dz.U. 2021 poz. 1372 – tekst jednolity). W dokumentach tych zapisano, iż do zadań własnych gminy 

należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, 

a także w paliwa gazowe. Ponadto, podstawą do opracowania Projektu założeń są dokumenty strategiczne 

jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, a także Program ochrony powietrza. Zapewnienie spójności zapisów 

Projektu założeń z ww. dokumentami pozwala na prawidłowe ukierunkowanie polityki energetycznej 

danego obszaru i właściwe realizowanie zadań Gminy. 

Dokument powinien, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. 2021 poz. 716 

tekst jednolity), zawierać ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe wraz z przedsięwzięciami racjonalizującymi zużycie tych nośników, 

w tym środków poprawy efektywności energetycznej. Ponadto, w opracowaniu uwzględniany jest zakres 

współpracy z innymi gminami i opis możliwości wykorzystania nadwyżek zasobów z uwzględnieniem 

instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Projekt założeń określa również charakterystykę analizowanego obszaru pod względem lokalizacji, 

ludności, zasobów środowiskowych i sektora przemysłu, co pozwala na określenie trendów rozwoju danej 

Gminy, a następnie określenie prognozy zużycia nośników paliw i energii. Istotnym elementem 

opracowania jest również określenie możliwego potencjału wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Poza tym należy wskazać, że zgodnie z art. 18 ust 1 wskazanej ustawy do zadań własnych gminy w zakresie 

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 publicznych znajdujących się na terenie gminy, 

co znalazło również swoje odzwierciedlenie w zapisach dokumentu. 
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Rysunek 1. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 

legislacja 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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1.2. Zakres opracowania. 

Zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. 2021 poz. 716 tekst 

jednolity) opracowany dokument zawiera: 

− ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe;   

− przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;   

− możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,  

z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii 

elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła 

odpadowego z instalacji przemysłowych;  

− zakres współpracy z innymi gminami. 

Przedmiotowy dokument stanowi aktualizację „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin na lata 2014-2029”, który został uchwalony dnia 23 

listopada 2017 r. Uchwałą nr XLII/344/2017 przez Radę Miejską w Gogolinie. 

 

1.3. Metodyka opracowania 

Podstawę do opracowania niniejszego „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin” stanowią dane pozyskane od następujących podmiotów: 

- TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu; 

- Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział Świerklany, 

- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Opolu, 

- Urząd Miejski w Gogolinie; 

- Główny Urząd Statystyczny, 

Dodatkowo przy sporządzaniu projektu założeń wykorzystano również dane oraz wytyczne zawarte 

w dokumentach strategicznych obowiązujących na terenie gminy takich jak: 

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin; 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin; 

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin 2030. 

1.4. Cel opracowania 

Projekt założeń ma na celu określenie strony popytowej zapotrzebowania dla danego obszaru na energię 

elektryczną, paliwa gazowe i energię cieplną, a także ocenienie możliwości zaopatrzenia w te nośniki 

w perspektywie 15 lat. Pozwala to, oprócz stworzenia podstaw do określenia lokalnej polityki energetycznej, 

na sygnalizowanie przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną, paliwo gazowe i energię cieplną 

przedsiębiorstwom energetycznym i uaktualnienie przez nie swoich planów rozwoju i modernizacji. 

Dokument nie stanowi analizy technicznej aktualnego stanu, ani nie określa stanu i jakości infrastruktury 

przesyłowej, których odpowiednie parametry leżą w gestii przedsiębiorstw energetycznych. 

Finalnym celem opracowania jest podwyższenie bezpieczeństwa energetycznego, a tym samym obniżenie 

kosztów rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez zoptymalizowanie wielkości zużycia paliw i energii, 

a także wyznaczenie kierunków rozwojowych. Określone możliwości racjonalizacji użytkowania energii 

i paliw pozwolą na obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektów znajdujących się na analizowanym 

obszarze, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców. Pośrednim celem dokumentu jest również 

dywersyfikacja dostaw energii poprzez oszacowanie możliwego potencjału wytworzenia energii 

z odnawialnych źródeł energii, a także określenie kierunków lokalizacji nowych inwestycji przemysłowych 

i mieszkalnych. 

2. SPÓJNOŚĆ Z DOKUMENTAMI Z ZAKRESU POLITYKI ENERGETYCZNEJ 

Zapewnienie spójności Planu zaopatrzenia z dokumentami polityki energetycznej szczebla 

międzynarodowego, krajowego, jak i lokalnego jest podstawowym wyznacznikiem właściwego określenia 

wizji rozwoju i kierunków działań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego na analizowanym obszarze. 

Ponadto, zgodność z dokumentami zatwierdzonymi i obowiązującymi na danym obszarze jest konieczne dla 

zachowania spójności inwestycyjnej i prawidłowego określenia długoterminowej wizji rozwoju 

analizowanego obszaru. 
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2.1. Dokumenty szczebla międzynarodowego 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej obliguje kraj do przestrzegania i wdrażania zapisów Europejskiej 

Polityki Energetycznej, która prowadzić ma do osiągnięcia konkurencyjnej gospodarki o niskim zużyciu 

bezpieczniejszej i zrównoważonej energii. Wyznaczone cele określają osiągnięcie bezpieczeństwa dostaw 

surowców strategicznych, odpowiedniego działania energetycznego rynku wewnętrznego, a także 

znaczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wdrażanie opisanych kierunków rozwoju 

determinowane jest poprzez publikowane strategie i dyrektywy. 

2.1.1. Strategia „Europa 2020" 

Dokument „Strategia Europa 2020" jest dziesięcioletnią strategią Unii Europejskiej, zapoczątkowaną 

w 2010 r., na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Dla oceny postępów w realizacji założeń strategii 

przyjęto w niej pięć głównych celów dla całej UE do osiągnięcia do 2020 r., obejmujących: 

- zatrudnienie, 

- badania i rozwój, 

- zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii, 

- edukację, 

- integrację społeczną i walkę z ubóstwem. 

Strategia zawiera również siedem tzw. inicjatyw przewodnich, w oparciu o które UE i władze państw 

członkowskich będą nawzajem uzupełniać swoje działania w kluczowych dla strategii obszarach. 

Do inicjatyw przewodnich należą: 

1. Europejska agenda cyfrowa English; 

2. Unia innowacji English; 

3. Mobilna młodzież; 

4. Europa efektywnie korzystająca z zasobów English; 

5. Polityka przemysłowa w erze globalizacji; 

6. Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia; 

7. Europejski program walki z ubóstwem. 

W każdym z tych obszarów wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele krajowe. 

Jednym z priorytetów strategii jest zrównoważony rozwój oznaczający m.in.: 

- budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej korzystającej z zasobów w sposób 

racjonalny i oszczędny. 

- ochronę środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zapobieganie 

utracie bioróżnorodności. 

- wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych. 

- pomoc społeczeństwu w dokonywaniu świadomych wyborów. Unijne cele służące zapewnieniu 

zrównoważonego rozwoju obejmują: 

- ograniczenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku do poziomu z 1990 r. 

- zwiększenie do 20 % udziału energii ze źródeł odnawialnych (dla Polski celem obligatoryjnym jest 

wzrost udziału OZE do 15 %). 

- dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20 %. 

Działania związane z realizacją celów oraz innych inicjatyw spadają w dużej mierze na jednostki samorządu 

terytorialnego, które mogą odnieść największe sukcesy korzystając ze zintegrowanego podejścia 

w zarządzaniu środowiskiem miejskim poprzez przyjmowanie długo- i średnioterminowych planów działań 

i ich aktywną realizację. Plan zaopatrzenia jest zgodny z zapisami Strategii w zakresie dążenia 

do maksymalnego ograniczenia zużycia energii finalnej i wzrostu użytkowania odnawialnych źródeł energii 

przy zachowaniu odpowiedniej dbałości o środowisko naturalne. 

Kontynuacją założonych w Strategii celów są dokumenty związane z unijną polityką przeciwdziałania 

zmianie klimatu i polityką energetyczną na lata 2020-2030, której ramy zakładają podwyższenie założonych 

wartości, jak np. redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40 % w 2030 roku w stosunku do roku 1990 lub 

27 % udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym bilansie energetycznym Unii Europejskiej 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/0231 z dnia 20.07.2016 r.). 

2.1.2. Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej 

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2012/27/UE z dnia 25.10.2012 r.) miała na celu określenie przez poszczególne Państwa członkowskie 

planów ograniczenia zużycia energii w perspektywie do 2020 roku. Ponadto, w dokumencie zawarte zostały 

środki sprzyjające poprawie efektywności energetycznej, a także zasady funkcjonowania rynku energii. 
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Jednocześnie, Dyrektywa nałożyła na Państwa członkowskie obowiązki w zakresie poddawania 

termomodernizacji budynki użyteczności publicznej w celu spełnienia minimalnych wymagań technicznych 

wynikających Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. 

zm.). Określają one, że wymagania te będą musiały spełnić budynki stanowiące, co najmniej 3 % całkowitej 

powierzchni ogrzewanych lub chłodzonych budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 

kraju, począwszy od dnia 01.01.2014 r., a także ustanowienie strategii wspierania działań 

termomodernizacyjnych zasobów mieszkaniowych Dyrektywa określa również konieczność ustanowienia 

systemu efektywności energetycznej przez dystrybutorów i przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą 

energii, a także wspieranie dostępu do audytów energetycznych i inteligentnych liczników. 

Plan zaopatrzenia zawiera zapisy pozwalające na osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej 

w budynkach i sieciach na analizowanym terenie, dlatego też jego zapisy wspierają osiągnięcie postanowień 

Dyrektywy. 

 

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynku 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. (2010/31/UE) w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków określa warunki techniczne i zużycie energii przez budynki, w tym 

budynki użyteczności publicznej. Zgodnie z zapisami Dyrektywy, od 01.01.2021 r. wszystkie nowo 

wznoszone budynki powinny charakteryzować się zużyciem energii spełniającym wymogi budynków 

energooszczędnych (tj. 45 kWh/m2/rok). W Polsce wprowadzono obowiązek, w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowaniu (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.).  Z rozporządzenia wynika, 

iż 1 stycznia 2019 r. nowo budowane obiekty zajmowane przez władze publiczne muszą charakteryzować 

się minimalnym zużyciem energii. 

Dodatkowo w Dyrektywie określono zasady promocji budownictwa niskoenergetycznego i konieczności 

stosowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach, a w sposób pośredni, 

określone zostały ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych substancji zanieczyszczających 

powstających w trakcie ogrzewania budynków. 

Plan zaopatrzenia zapewnia spójność z zapisami Dyrektywy pod względem maksymalnego ograniczenia 

zużycia energii końcowej w budynkach i wspierania działań mających na celu stosowanie odnawialnych 

źródeł energii. 

 

Pozostałe dyrektywy Unii Europejskiej 

Plan zaopatrzenia w ciepło wykazuje, również w sposób pośredni, zgodność z innymi Dyrektywami Unii 

Europejskiej w poniższym zakresie: 

■ Dyrektywa 2003/87/WE z dnia 13.10.2003 r. ustanawiająca program handlu uprawnieniami do 

emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty - spójność w zakresie propagowania kierunków 

działań pozwalających na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych; 

■ Dyrektywa EC/2004/8 z dnia 11.02.2004 r. o promocji wysokosprawnej kogeneracji - spójność 

w zakresie zwiększenia wysokoefektywnego wytwarzania energii w kogeneracji, a także 

propagowanie działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i emisji gazów 

cieplarnianych; 

■ Dyrektywa 2005/32/WE Ecodesign z dnia 06.07.2005 r. o projektowaniu urządzeń powszechnie 

zużywających energię - spójność z zapisami dotyczącymi 

wykorzystywania urządzeń o wysokiej sprawności energetycznej, a także minimalizacji kosztów 

cyklu życia wyrobów.
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2.2. Dokumenty krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. 

Tabela 1. Kierunki działań oraz zasady dotyczące zaopatrzenia w ciepło określone w obowiązującym prawodawstwie oraz dokumentach 

Dokument Kierunki działań 

Polityka energetyczna Polski 

do 2040 roku 

Nowa „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040) została oparta na 3 filarach: 

I. sprawiedliwa transformacja; 

II. zeroemisyjny system energetyczny; 

III. dobra jakość powietrza 

W 2040 r. ponad połowę mocy zainstalowanych będą stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną rolę odegra w tym procesie wdrożenie 

do polskiego systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej i uruchomienie elektrowni jądrowej. Będą to dwa 

strategiczne nowe obszary i gałęzie przemysłu, które zostaną zbudowane w Polsce. To szansa na rozwój krajowego przemysłu, rozwój 

wyspecjalizowanych kompetencji kadrowych, nowe miejsca pracy i generowanie wartości dodanej dla krajowej 

gospodarki. Równolegle do wielkoskalowej energetyki, rozwijać się będzie energetyka rozproszona i obywatelska – oparta na lokalnym 

kapitale. 

Transformacja wymaga również zwiększenia wykorzystania technologii OZE w wytwarzaniu ciepła i zwiększenia wykorzystania paliw 

alternatywnych w transporcie, również poprzez rozwój elektromobilności i wodoromobilności. 

PEP2040 zawiera opis stanu i uwarunkowań sektora energetycznego. Następnie wskazano trzy filary PEP2040, na których oparto 

osiem celów szczegółowych PEP2040 wraz z działaniami niezbędnymi do ich realizacji oraz projekty strategiczne. Zaprezentowano 

ujęcie terytorialne i wskazano źródła finansowania PEP2040. 

Celem polityki energetycznej państwa jest bezpieczeństwo energetyczne, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności 

energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów 

energetycznych. 

Za globalną miarę realizacji celu PEP2040 przyjęto poniższe wskaźniki: 

- nie więcej niż 56 % węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 roku, 

- co najmniej 23 % OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r., 

- wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r., 

- ograniczenie emisji GHG o 30 % do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.), 

- zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 23 % do 2030 r. ( w stosunku do prognoz zużycia z 2007 r.). 

Cele szczegółowe PEP 2040: 

1. Optymalne wykorzystanie własnych surowców energetycznych, 

2. Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej 

3. Dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych, 

4. Rozwój rynków energii, 
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5. Wdrożenie energetyki jądrowej, 

6. Rozwój odnawialnych źródeł energii, 

7. Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji, 

Poprawa efektywności energetycznej. 

Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 1 

sierpnia 2017 r. w sprawie 

wymagań dla kotłów na 

paliwo stałe 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe od 

dnia 1 października 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1690 ze zm.) 

na terenie kraju dopuszczone do obrotu i użytkowania są wyłącznie kotły c.o. 5 klasy. 

Rozporządzenie wprowadziło dla nowobudowanych budynków maksymalne dopuszczalne wartości współczynnika EP 

(zapotrzebowania na energię pierwotną), 

które przedstawiają się następująco: 

Rodzaj budynku 

 

Maksymalna wartość wskaźnika EP [kWh/m2 rok] 

(na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowywania c.w.u.) 

Od 1 stycznia 2014 r. Od 1 stycznia 2017 r. Od 1 stycznia 2021 r. 

Budynek mieszkalny jednorodzinny 120 95 70 

Budynek mieszkalny wielorodzinny 105 85 65 

Budynek zamieszkania zbiorowego 95 85 75 

Budynek użyteczności publicznej – opieki 

zdrowotnej 
390 290 190 

Budynek użyteczności publicznej – pozostałe 65 60 45 

Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny 110 90 70 

 

Wprowadzenie przez rozporządzenie w sprawie warunków technicznych maksymalnych dopuszczalnych wskaźników zapotrzebowania 

na energię pierwotną powoduje, iż nawet budynek dobrze zaizolowany (wykonany w standardzie energooszczędnym) może nie 

spełniać wymogów rozporządzenia w zakresie max. zapotrzebowania na energię pierwotną przy zastosowaniu instalacji grzewczej na 

węgiel kamienny – nawet kotła 5 klasy (wi =1,1) czy na paliwa ciekłe (wi =1,1). Ze względu na niski współczynnik nakładu 

nieodnawialnej energii pierwotnej, najbardziej premiowanym rozwiązaniem są źródła ciepła opalane biomasą (w1 =0,2). Stosowanie 

kotłów węglowych lub kotłów na paliwa ciekłe w nowym budownictwie, w celu osiągnięcia max. dopuszczalnego EP, wymagać będzie 

stosowania systemów wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz/lub stosowania OZE (kolektorów słonecznych). Coraz 

powszechniejszym rozwiązaniem w celu osiągnięcia wymaganego EP będzie również stosowanie pomp ciepła (w sprzężeniu z np. 

instalacją PV). 
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Ustawa o efektywności 

energetycznej 

 

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2021 poz. 2166 – tekst jednolity) określa zasady opracowania 

krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej, wraz z wyznaczeniem zadań jednostek sektora publicznego w tym 

zakresie i zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii, a także sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. 

Jednostki sektora publicznego, zgodnie z ustawą, powinny stosować środki poprawy efektywności energetycznej, takie jak: 

■ Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej; 

■ Nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 

■ Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu, lub ich modernizacja w celu zmniejszenia przez nie zużycia 

energii; 

■ Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych; 

■ Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego. 

Projekt założeń określa możliwości podwyższenia klasy energetycznej budynków, instalacji czy urządzeń na analizowanym obszarze, 

przez co jest dokumentem określającym możliwości zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej. 

 

Ustawa o odnawialnych 

źródłach energii 

 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2021 poz. 610 – tekst jednolity) określa warunki i zasady 

wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, a także mechanizmy i instrumenty 

wspierające. Ponadto, w ustawie zawarte zostały zapisy o zasadach realizacji krajowego planu działania w zakresie energii 

z odnawialnych źródeł energii, jak i współpracy międzynarodowej i wydawania gwarancji pochodzenia. 

Nadrzędnymi celami ustawy są propagowanie wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii wraz z racjonalizacją ich zużycia, 

a także kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających. Ustawa ma wspierać osiągnięcie założeń pakietu klimatyczno- 

energetycznego, a tym samym wpływać na poprawę jakości powietrza atmosferycznego w kraju. 

Projekt założeń zawiera zapisy dotyczące odnawialnych źródeł energii, a także możliwości ich wykorzystania na analizowanym 

obszarze, dlatego też jest spójny z zapisami ustawy. 

Program ochrony powietrza 

dla województwa opolskiego 

(przyjęty Uchwałą Nr 

XX/193/2020 Sejmiku 

Województwa Opolskiego z 

dnia 28 lipca 2020 r.) 

POP określa, iż w obszarach występowania przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz 

benzo(a)pirenu konieczne są do przeprowadzenia działania zmierzające do redukcji emisji ze źródeł sektora komunalno-bytowego. 

Związane jest to z likwidacją lub wymianą systemów grzewczych na niskoemisyjne, spełniające najlepsze dostępne normy jakości 

spalin. Działanie to przeprowadzane jest głównie poprzez stworzenie systemu zachęt finansowych do likwidacji lub wymiany 

indywidualnych systemów grzewczych na takie, które ograniczają znacząco emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz poprzez 

zastosowanie odnawialnych źródeł energii, m.in. pompy ciepła, instalacje solarne. W celu zwiększenia efektu ekologicznego w zakresie 

ograniczenia emisji powierzchniowej wskazana jest wspólna realizacja zadania polegającego na likwidacji/ wymianie źródła ciepła oraz 

przeprowadzenia termomodernizacji. 

Nadrzędnym celem Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego jest wskazanie działań naprawczych, których realizacja 

doprowadzi do poprawy stanu jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń 

powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa opolskiego. Celem Programu jest również wskazanie przyczyn wystąpienia 

przekroczeń substancji w powietrzu. 

Analizy przedstawione w Programie odnoszą się do roku bazowego 2018, a wykonanie działań naprawczych w harmonogramie 

realizacji zaplanowane jest do roku 2026 stanowiącego rok prognozy Programu. Wszystkie zaplanowane zadania zostały 

przeanalizowane w kontekście zarówno ekologicznym, jak i ekonomicznym, a więc zostały wybrane tak, by w ramach 
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zaangażowanych środków finansowych zapewnić uzyskanie jak największego efektu poprawy jakości powietrza. 

Działania zaplanowane do realizacji w Programie ochrony powietrza dla województwa opolskiego mają na celu uzyskanie 

maksymalnego efektu ekologicznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł, które w największy sposób 

oddziałują na wielkość stężeń substancji w powietrzu. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami w zakresie wpływu poszczególnych 

źródeł emisji na wysokość stężeń substancji w powietrzu, głównymi kierunkami działań naprawczych powinna być redukcja emisji 

z sektora komunalno-bytowego (pochodzącej z indywidualnych systemów grzewczych). Zaplanowane do realizacji działania 

naprawcze obejmują również zadania wspomagające związane z prowadzeniem akcji promocyjnych i edukacyjnych oraz działania 

kontrolne. Jako działanie dla Zarządu Województwa Opolskiego wskazano przygotowanie uchwały antysmogowej wprowadzającej 

ograniczenia w stosowaniu urządzeń grzewczych. W Programie wskazano również kierunki działań, których realizacja ma wspomagać 

skuteczną poprawę stanu jakości powietrza, zarówno w celu ograniczenia emisji powierzchniowej, jak i liniowej oraz punktowej. 

Działania te mają charakter organizacyjny i wspomagający. 

Przewiduje się, że realizacja wszystkich zaplanowanych w Programie działań, pozwoli na wyeliminowanie w roku prognozy problemu 

występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w strefach 

województwa opolskiego. W celu osiągnięcia poziomu docelowego benzo(a)pirenu wyznaczono wymaganą wielkość redukcji emisji. 

Obliczony wymagany efekt ekologiczny realizowanych działań naprawczych został przedstawiony dla każdego powiatu w tabelach 

wskazanych w harmonogramie realizacji dla poszczególnych stref województwa opolskiego. 

Proponowane działania naprawcze zostały ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym na poziomie regionalnym wraz ze 

wskazaniem szacunkowych kosztów, efektów ekologicznych i możliwych źródeł ich finansowania. W harmonogramie wskazano 

również organy odpowiedzialne za realizację tych zadań.  

Uchwała Nr XXXVI/368/2021 

Sejmiku Województwa 

Opolskiego z dnia 30 

listopada 2021 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie 

wprowadzenia na obszarze 

województwa opolskiego 

ograniczeń w zakresie 

eksploatacji instalacji, w 

których następuje spalanie 

paliw (tzw. Uchwała 

antysmogowa) 

Uchwała antysmogowa to regulacja prawna, która dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe 

w województwie opolskim od dnia 1 listopada 2017 roku. Sejmik Województwa Opolskiego 30 listopada 2021 r. podjął uchwałę 

zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw. Jej zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r. z wyjątkami jak dalej. 

 

Zakaz spalania torfu 

Katalog paliw zakazanych do stosowania w domowych urządzeniach grzewczych został rozszerzony o torf i produkty 

produkowane z jego wykorzystaniem. Dodatkowo rozszerzono zakaz dotyczący spalania paliw stałych produkowanych 

z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych o mieszanki i produkty produkowane z ich wykorzystaniem. 

Ograniczenia dla urządzeń grzewczych 

Wprowadzone uchwałą ograniczenia dotyczą kotłów, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 stycznia 2020 roku (po tej dacie 

w Polsce dopuszczona jest wyłącznie sprzedaż i instalacja kotłów na paliwa stałe spełniające wymogi emisyjności cząstek stałych 

(pyłu) wg dyrektywy ekoprojektu: 

• Od 1 stycznia 2030 r. uchwała zakłada zakaz używania „kopciuchów”, tj. urządzeń grzewczych niespełniających wymagań 

w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012. 

• Od 1 stycznia 2032 r. użytkowane mogą być wyłącznie instalacje spełniających wymagania w zakresie sprawności cieplnej 

i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 5 lub ekoprojektu. 

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe (tj. kominki rekreacyjne) od 1 stycznia 2036 r. muszą spełniać warunki 
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emisyjności dla pyłu określone w dyrektywie ekoprojektu. Celem dostosowania urządzeń do wymagań, dopuszcza się ich wyposażenie 

w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu lub muszą one osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. 

Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa 

Opolskiego 

(przyjęty uchwałą Nr 

VI/54/2019 Sejmiku 

Województwa Opolskiego z 

dnia 24 kwietnia 2019 r.) 

Postępujące zmiany klimatyczne, wywoływane przez nie skutki środowiskowe i gospodarcze, warunkują konieczność rozwoju 

efektywnej, innowacyjnej gospodarki niskowęglowej, ograniczającej obciążenie atmosfery związkami węgla i jego pochodnych. 

Adresatem polityki jest obszar całego województwa, a obszarami szczególnego zainteresowania będą obszary koncentracji przemysłu, 

ośrodki miejskie, subregionalne i wiejskie. Przekształcenie i rozwój nowoczesnej gospodarki, bazującej na niskiej emisyjności 

i wysokiej efektywności prowadzona będzie poprzez: 

- modernizację i rozbudowę źródeł wytwarzania energii elektrycznej - wprowadzenie nowoczesnych, innowacyjnych technologii 

wytwarzania energii, w tym opartych na kogeneracji wytwarzania ciepła i energii elektrycznej; 

- zwiększenie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej; 

- zwiększenie efektywności wykorzystania i zarządzania energią w budownictwie, sektorze komunalnym i przemyśle - modernizacja 

i budowa oświetlenia ulicznego; inteligentne zarządzanie energią (inteligentne sieci, Smart Cities); przebudowa wzorców konsumpcji 

i kształtowanie postaw obywatelskich. 

- rozwój odnawialnych źródeł energii dla potrzeb indywidualnych (energetyka prosumencka) i zbiorowych, w szczególności energii 

z biomasy, wiatru, wody, ciepła ziemskiego i słońca. 

Głównym celem polityki elektroenergetycznej jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu i jego wzrostu gospodarczego, 

poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury elektroenergetycznej w zakresie: 

- modernizacji i rozbudowy istniejących źródeł energii elektrycznej, 

- przebudowy i rozbudowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, 

- rozwoju energetyki odnawialnej. 

Działania polityki przestrzennej rozwoju infrastruktury energetycznej realizowane będą poprzez: 

- rozbudowę i modernizację systemów przesyłu oraz dystrybucji energii, 

- rozbudowę sieci istniejących, 

- zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej, 

- rozbudowę i modernizację istniejących oraz budowę nowych rozproszonych źródeł energii wykorzystujących zasoby energii 

odnawialnej i niekonwencjonalnej lub paliwa niskoemisyjne. 

Wzrost produkcji i wykorzystania energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa opolskiego wymagać będzie 

ukierunkowania działań na: rozwój energetyki wodnej, rozwój energetyki wiatrowej, rozwój energetyki biomasy i biogazu, rozwój 

energetyki słonecznej i geotermalnej. 

Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy 

Gogolin 2030. 

Cele strategiczne programu zostały wyznaczone na podstawie:  

1) zdefiniowanych zagrożeń i problemów dla poszczególnych komponentów środowiska;  

2) możliwości finansowych Gminy Gogolin;  

3) celów dokumentów wyższego szczebla (poziom powiatowy, wojewódzki i krajowy);  

4) celów dokumentów lokalnych (ustanowionych dla Gminy Gogolin).  
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Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy 

Gogolin 

Głównym celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest analiza zakresu przedsięwzięć możliwych do realizacji, których wcielenie 

w życie przyniesie w skutku zmianę struktury używanych nośników energetycznych jak i zmniejszenie zużycia energii, konsekwencją 

czego ma być sukcesywne obniżanie emisji gazów cieplarnianych (w szczególności CO2) na terenie Gminy Gogolin. Cel ten wpisuje 

się w obecną polityką energetyczną i ekologiczną Gminy Gogolin oraz jest wynikiem dotychczasowych prowadzonych działań władz 

samorządowych w tym zakresie. 

Możliwości zmniejszania emisji gazów cieplarnianych (m.in. znacznej redukcji emisji CO2) powstających na terenie Gminy Gogolin 

dopatruje się przede wszystkim:  

− poprzez zastosowanie środków poprawy efektywności energetycznej budynków i obiektów będących własnością gminy, jak 

również podniesienie efektywności wykorzystania energii elektrycznej na cele oświetleniowe,  

− we wdrażaniu najnowszych technologii niskoemisyjnych,  

− poprzez pozyskiwanie energii z dostępnych źródeł odnawialnych.  

Id: AE8405A5-0D1B-4C3E-9276-A70E0BFD91A4. Podpisany Strona 16



 

 

 

Do celów szczegółowych, wyznaczonych w PGN należą:  

➢ systematyczna poprawa jakości powietrza atmosferycznego, poprzez redukcję lokalnej emisji zanieczyszczeń i gazów 

cieplarnianych, związanej ze spalaniem paliw na terenie gminy,  

➢ zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE),  

➢ redukcja zużytej energii finalnej,   

➢ poprawa jakości powietrza, poprzez zmniejszenie globalnej emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych związanej 

z wykorzystaniem energii elektrycznej produkowanej w krajowym systemie elektroenergetycznym,  

➢ rozwój planowania energetycznego w gminie oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw nośników energii na jej terenie,  

➢ optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii,  

➢ obniżenie energochłonności odbiorców energii,  

➢ kreowanie i utrzymanie wizerunku gminy Gogolin, jako jednostki samorządowej, która w sposób racjonalny wykorzystuje 

energię i dba o jakość środowiska na swoim terenie - „tzw. wzorcowa rola sektora publicznego”,  

➢ utrzymanie tendencji wzrostowej wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zlokalizowanych na terenie 

gminy,  

➢ aktywizacja lokalnej społeczności oraz poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii (producentów i konsumentów) 

w działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych.  

Podsumowując, w PGN zawarto sposoby mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Ponadto, przedstawione zostały 

najważniejsze cele służące poprawie efektywności energetycznej na terenie Gminy Gogolin.  

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Gogolin (dokument przyjęty 

uchwałą Nr XIX/174/2016 

Rady Miejskiej w Gogolinie  

z dnia 28 kwietnia 2016 roku w 

sprawie uchwalenia zmiany 

Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy gogolin) 

 

Misją Gminy Gogolin, która jest również jej głównym celem rozwoju jest: „Ukształtowanie gminy Gogolin jako atrakcyjnego miejsca 

zamieszkania, pracy i wypoczynku”.  

Celem nadrzędnym strategii jest harmonijny rozwój społeczno – gospodarczy gminy wykorzystujący miejscowe zasoby i walory oraz 

położenie w pobliżu większych ośrodków miejskich.  

Inwestycje i założenia ujęte w niniejszym projekcie założeń wpisują się w następujące kierunki i działania: 

➢ kategoria: ŚRODOWISKO  I  ZASOBY  NATURALNE; 

− cel główny: Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, stanu sanitarnego środowiska oraz bezpieczeństwa powodziowego; 

o cel pośredni: Poprawa stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych, stanu powierzchni ziemi i powietrza 

atmosferycznego oraz warunków sanitarnych środowiska: 

▪ w przypadku rozwoju dotychczasowej działalności gospodarczej  

i usług – przestrzeganie obowiązku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego, tj. takiego, które 

zapewni odpowiednią redukcję ilości pyłu PM10 wprowadzanego do powietrza z istniejących na obszarze 

zakładu instalacji, jako warunku uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla 

nowych instalacji  

a także dla instalacji istniejących zmienianych w istotny sposób;  

▪ propagowanie, a dla nowych obiektów budowlanych wprowadzenie, poprzez instrumenty realizacji polityki 

przestrzennej, obowiązku stosowania niskoemisyjnych urządzeń grzewczych, 

▪ gazyfikacja obszarów zabudowanych; 
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➢ kategoria: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA  I  KOMUNIKACYJNA; 

− cel główny: Usprawnienie istniejących systemów infrastruktury kolejowej, drogowej  

i technicznej; 

o kierunek: Sieć elektroenergetyczna: 

▪ adaptacja linii elektroenergetycznych wysokich napięć 110 kV i 220 kV z możliwością przebudowy linii 220 

kV na 400 kV,  

▪ modernizacja i rozbudowa istniejących sieci elektroenergetycznych średnich i niskich napięć z uwzględnieniem 

terenów rozwoju zabudowy, zgodnie z założeniami do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, w tym 

budowa planowanego Głównego Punktu Zasilającego 110/15 kV i około 8 nowych stacji transformatorowych  

w Gogolinie oraz około 8 nowych stacji transformatorowych (słupowych) na terenach wiejskich; 

− cel główny: Realizacja nowych systemów infrastruktury technicznej; 

o cel pośredni: Sieć gazowa: 

▪ realizacja programu gazyfikacji gminy. 

Podczas tworzenia Aktualizacji projektu założeń dla Miasta i Gminy Gogolin zostały wzięte ustalenia zawarte w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gogolin. 

Polityka energetyczna Polski 

2040 

Nowa „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040) została oparta na 3 filarach: 

I. sprawiedliwa transformacja; 

II. zeroemisyjny system energetyczny; 

III. dobra jakość powietrza 

W 2040 r. ponad połowę mocy zainstalowanych będą stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną rolę odegra w tym procesie wdrożenie 

do polskiego systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej i uruchomienie elektrowni jądrowej. Będą to dwa 

strategiczne nowe obszary i gałęzie przemysłu, które zostaną zbudowane w Polsce. To szansa na rozwój krajowego przemysłu, rozwój 

wyspecjalizowanych kompetencji kadrowych, nowe miejsca pracy i generowanie wartości dodanej dla krajowej 

gospodarki. Równolegle do wielkoskalowej energetyki, rozwijać się będzie energetyka rozproszona i obywatelska – oparta na lokalnym 

kapitale. 

Transformacja wymaga również zwiększenia wykorzystania technologii OZE w wytwarzaniu ciepła i zwiększenia wykorzystania paliw 

alternatywnych w transporcie, również poprzez rozwój elektromobilności i wodoromobilności. 

PEP2040 zawiera opis stanu i uwarunkowań sektora energetycznego. Następnie wskazano trzy filary PEP2040, na których oparto 

osiem celów szczegółowych PEP2040 wraz z działaniami niezbędnymi do ich realizacji oraz projekty strategiczne. Zaprezentowano 

ujęcie terytorialne i wskazano źródła finansowania PEP2040. 

Celem polityki energetycznej państwa jest bezpieczeństwo energetyczne, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności 

energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów 

energetycznych. 

Za globalną miarę realizacji celu PEP2040 przyjęto poniższe wskaźniki: 

- nie więcej niż 56 % węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 roku, 

- co najmniej 23 % OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r., 
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- wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r., 

- ograniczenie emisji GHG o 30 % do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.), 

- zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 23 % do 2030 r. ( w stosunku do prognoz zużycia z 2007 r.). 

Cele szczegółowe PEP 2040: 

8. Optymalne wykorzystanie własnych surowców energetycznych, 

9. Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej 

10. Dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych, 

11. Rozwój rynków energii, 

12. Wdrożenie energetyki jądrowej, 

13. Rozwój odnawialnych źródeł energii, 

14. Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji, 

Poprawa efektywności energetycznej. 
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3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY. 

 

3.1. Położenie i podział administracyjny gminy 

Gmina Gogolin położona jest w środkowej części województwa opolskiego, w odległości 15 km na południe 

od Opola. Gmina ma charakter miejsko-wiejski, a w jej skład wchodzi miasto Gogolin z dwiema 

dzielnicami: Karłubiec i Strzebniów oraz 9 sołectw: Chorula, Dąbrówka, Górażdże, Kamień Śląski, 

Kamionek, Malnia, Obrowiec, Odrowąż oraz Zakrzów.  

 

Rysunek 2. Położenie Gminy Gogolin na tle powiatu i województwa 

 

Źródło: http://www.odnowawsi.eu 

Gmina Gogolin sąsiaduje z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego:  

− gmina Krapkowice, powiat krapkowicki, woj. opolskie;  

− gmina Tarnów Opolski, powiat opolski, woj. opolskie; 

− gmina Strzelce Opolskie, powiat strzelecki, woj. opolskie; 

− gmina Zdzieszowice, powiat krapkowicki, woj. opolskie; 

− gmina Izbicko, powiat strzelecki, woj. opolskie. 

Łączna powierzchnia Gminy wynosi 11 095 ha, co stanowi 1,2% powierzchni województwa opolskiego. 

Miasto Gogolin zajmuje powierzchnię 2 035 ha, zaś wioski 8 016 ha.  

Wysokości bezwzględne wahają się od 158 m n.p.m. do 256 m n.p.m., zróżnicowanie wysokościowe wynosi 

więc prawie 100 m. Najniżej położone są tarasy zalewowe Odry w zachodniej, a zwłaszcza północno-

zachodniej części gminy. Inne nisko położone tereny znajdują się w starej dolinie Odry między Gogolinem 

i Krapkowicami, która ciągnie się od Obrowca do Malni, a od współczesnej doliny oddziela ją ciąg wzniesień 

zajętych przez wieś Odrowąż, Krapkowice – dzielenia Otmęt i miejscowość Obrowiec. 

Większość obszaru gminy Gogolin ma charakter falistej wysoczyzny i leży na wysokościach 

175÷210 m n.p.m. Wyżej wznoszą się zbocza Chełmu we wschodniej części gminy z lokalną kulminacją – 

górą Szpica (256,3 m n.p.m.). 

 

Gmina pełni funkcję przemysłową, mieszkaniową i rolniczą. Wykształcone funkcje są wynikiem warunków 

naturalnych i położenia obszaru. Występujące surowce przesądziły o rozwoju przemysłu wapienniczo-

cementowego w następujących wsiach: Górażdże, Chorula, Kamień Śląski  

i mieście Gogolin. Dogodne położenie w stosunku do miejskich ośrodków przemysłowych  

powoduje, że Gmina charakteryzuje się duża atrakcyjnością mieszkaniową, co widać w dużej liczbie nowo 

budowanych domów. Strukturę zagospodarowania gruntów Gminy Gogolin przedstawia tabela poniżej. 
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Tabela 2. Struktura zagospodarowania gruntów Gminy Gogolin. 

Rodzaje gruntów Powierzchnia (w ha) Struktura % 

Użytki rolne, w tym: 4634 41,76% 

Grunty orne 3796 34,21% 

Sady 39 0,35% 

Łąki trwałe 745 6,71% 

Pastwiska 54 0,49% 

Lasy i grunty leśne 3623 32,66% 

Pozostałe grunty i nieużytki 2838 25,58% 

RAZEM: 11 095 100,00% 

Źródło: Dane GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Gmina Gogolin posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć drogową. Na terenie Gminy znajduje się zjazd 

z autostrady A-4 oraz drogi wojewódzkie: 

− nr 409 relacji Strzelce Opolskie - Prudnik, stanowiąca połączenie z polsko - czeskim przejściem 

granicznym w Głuchołazach, 

− nr 423 relacji Opole-Kędzierzyn-Koźle.  

Oprócz dobrze rozwiniętej sieci drogowej, Gmina Gogolin znajduje się przy szlaku żeglugowym na Odrze. 

Przebiegająca przez Gogolin magistrala kolejowa relacji Kraków - Wrocław - Szczecin i modernizowane 

obecnie przez prywatnego inwestora lotnisko w Kamieniu Śląskim są dużym komunikacyjnym atutem 

Gminy. Dogodne położenie przy głównych szlakach komunikacyjnych czyni Gminę Gogolin, otwartą na 

świat oraz gotową do podjęcia współpracy z partnerami zagranicznymi. Dzięki realizacji umów 

o współpracę z miastami Schongau (Niemcy), Jablunkov (Czechy) oraz gminą Łodygowice (Polska), stała 

się możliwa wymiana kulturalna oraz wzajemne wsparcie i korzystanie z doświadczeń. 

 

3.2. Warunki klimatyczne na terenie Gminy Gogolin 

Według podziału E. Romera Gmina Gogolin leży w regionie klimatów podgórskich nizin  

i kotlin i należy do najcieplejszych w Polsce.  

Lokalne warunki klimatyczne uzależnione są od całokształtu warunków fizjograficznych, głównie od 

urzeźbienia i szaty roślinnej. Na terenie Gminy można wyróżnić dwa typy klimatu lokalnego, związane 

z terenami: 

wysoczyzny plejstoceńskiej, 

dna dolin.  

Strefa wysoczyzny plejstoceńskiej jest najkorzystniejsza z punktu widzenia bioklimatycznego. Jest to teren 

położony poza strefą inwersji termiczno – wilgotnościowej. Lokalne zróżnicowanie stosunków termiczno - 

wilgotnościowych pomiędzy wysoczyzna a dolinami zaznacza się na ogół w godzinach nocnych 

i wczesnorannych przy bezchmurnej i bezwietrznej pogodzie. Różnica wilgotności może wówczas osiągnąć 

wartość 5 - 8 %, a temperatury 0,5 - 1,0 C.  

Strefa dna dolin odznacza się podwyższoną wilgotnością powietrza i jego okresową stagnacją, co odbija się 

na panującym układzie temperatur. W stosunku do wysoczyzny przedłużony jest okres zalegania mgieł 

i przymrozków przygruntowych wiosną i jesienią. Nasilenie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ma 

miejsce szczególnie w przyziemnej warstwie powietrza. 
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Rysunek 3. Dzielnice klimatyczne Polski wg E. Romera 

 

 

Źródło: http://www.klimat.org.pl  

Legenda: 

A Klimat bałtycki 

B Klimat pojezierzy 

C Klimat krainy wielkich dolin 

D Klimat wyżyn środkowych 

E Klimat nizin i kotlin podgórskich 

F Klimat górski i podgórski 

G Klimat zaciszy górskich 

 

Charakterystyczne cechy klimatu Gminy Gogolin to: 

− łagodny przebieg zimy - średnie temperatury tej pory roku nie przekraczają 2,0 C. Najchłodniejszym 

miesiącem jest styczeń - 1,8 C, 

− lato jest ciepłe - najcieplejszym miesiącem jest lipiec – średnia temperatura wynosi 18,3 C, 

− średnia roczna temperatura wynosi 8,5 C, 

− liczba dni przymrozkowych - 98, dni mroźnych - 34 i bardzo mroźnych – 24, 

− w okresie wegetacyjnym notuje się 36 dni gorących (temperatury powyżej 25 C), 

− amplitudy wilgotności w ciągu roku dochodzą do 15 %, maksima notuje się w miesiącach 

późnojesiennych (listopad i grudzień – 88 %), minima zaś w miesiącach wiosenno-letnich (maj – 75 % 

oraz w czerwiec – 73 %), 

− najczęściej notowane są wiatry z zachodniego sektora horyzontu przy dominancie kierunku zachodniego 

– 21 %, południowego – 19 % i północno – zachodniego – 13,5 %. Wiatry z wyżej wymienionych 

kierunków stanowią 55 % sumy rocznej. Najrzadsze są wiatry z kierunku wschodniego, północno-

wschodniego i północnego, stanowiące zaledwie 12 % notowań.  Wiatry o największych prędkościach 

notowane są z kierunków: zachodniego, północno - zachodniego i południowo – zachodniego, 

− liczba dni z wiatrem silnym (powyżej 10 m/s) notowana jest 35 razy w roku, 
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− średnia suma opadów osiąga wartość 650 – 700 mm. Większość opadów przypada na miesiące letnie – 

około 250 mm z maksimum w lipcu - około 100 mm. Minimum opadowe zaznacza się w okresie 

zimowo – wiosennym (luty – kwiecień: 121 mm).  

Gmina Gogolin usytuowana jest w III strefie klimatycznej, w której obliczeniowa temperatura zewnętrzna 

dla potrzeb ogrzewania, zgodnie z PN-EN 12831, wynosi -200C. 

 

3.3. Zasoby przyrodnicze Gminy Gogolin 

Lasy 

Pomimo lesistości miasta Gogolina wynoszącej poniżej 10%, wskaźnik ten dla obszaru całej gminy Gogolin 

cechuje się stosunkowo wysoką wartością (na tle pozostałych gmin Powiatu Krapkowickiego) – wynosi 

33,8%. 

Powierzchnia lasów ogółem w gminie wynosi 3388,22 ha (stan na koniec 2020 r.) Poniżej podział 

powierzchni lasów pod względem struktury własnościowej. 

 

Rysunek 4 Struktura własności lasów w gminie Gogolin 

 

Lasy w gminie tworzą jeden zwarty kompleks (około 2000 ha) w północnej części gminy (Chorula – 

Górażdże) oraz dwa mniejsze kompleksy: na wschód od Kamienia Śląskiego i na zboczach Góry Szpica. 

Lasy ochronne 

Art. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowi, iż akt ten określa zasady zachowania, ochrony 

i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami 

środowiska i z gospodarką narodową. 

Rozdział 3 ww. ustawy reguluje pojęcie „lasów ochronnych” w następujący sposób: 

Za lasy szczególnie chronione, zwane dalej „lasami ochronnymi”, mogą być uznane lasy, które:  

1) chronią glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem, powstrzymują usuwanie się ziemi, obrywanie się 

skał lub lawin;  

2) chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulują stosunki hydrologiczne w zlewni oraz 

na obszarach wododziałów;  

3) ograniczają powstawanie lub rozprzestrzenianie się lotnych piasków;  

4) są trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu;  

5) stanowią drzewostany nasienne lub ostoje zwierząt i stanowiska roślin podlegających ochronie 

gatunkowej;  

6) mają szczególne znaczenie przyrodniczo-naukowe lub dla obronności i bezpieczeństwa Państwa. 

Lasy ochronne na obszarze gminy Gogolin obejmują obszar ogółem 296 ha, z czego 7,4 ha stanowią lasy 

własne gminy Gogolin. Lasy te występują w kilku kompleksach: 

1) między wsią Odrowąż i m. Krapkowice, 

2) na północ i północny wschód od terenów zabudowy m. Gogolin, 
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3) w rejonie Gogolina – Wygody, 

4) we wschodnim rejonie terenów wsi Zakrzów, 

5) rezerwat przyrody Kamień Śląski. 

Obszary przyrodniczo cenne 

Na terenie Gminy Gogolin ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 

▪ Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny 

▪ Obszary Natura 2000 – Kamień Śląski – obszar siedliskowy 

▪ Obszary Natura 2000 – Żywocickie Łęgi – obszar siedliskowy 

▪ Rezerwat przyrody Kamień Śląski 

▪ Pomniki przyrody 

 

Park Krajobrazowy Krajobrazowy Góra Św. Anny 

Na obszarze gminy Gogolin znajduje się jedynie fragment (< 5 % powierzchni) Parku Krajobrazowego Góra 

Św. Anny i jego otuliny. Park powstał na podstawie uchwały Nr XIV/193/88 Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r., a obecnie funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Nr 

0151/P/17/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Góra Św. 

Anny" (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 17 maja 2006 r. Nr 33, poz. 1134). Dla Parku obowiązuje plan ochrony 

ustanowiony rozporządzeniem Nr 0151/P/1/09 Wojewody Opolskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie 

ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 9 kwietnia 

2009 r. Nr 25. poz. 412). Park zajmuje obszar w granicach kilku gmin. W gminie Gogolin częściowo 

obejmuje sołectwa Dąbrówka i Zakrzów, położonych w południowo-wschodniej części gminy. W granicach 

Parku znajdują się fragmenty terenów zabudowanych obu wsi oraz grunty rolne, głównie orne. Nie ma tu 

zbiorowisk cennych pod względem przyrodniczym ani form ukształtowania terenu związanych ze 

zjawiskami krasowymi (charakterystycznych dla Parku). 

 

Obszar Natura 2000 – Kamień Śląski PLH160003 -  specjalny obszar ochrony siedlisk 

O powierzchni: 832,4 ha. Na terenie wyodrębnionej formy ochrony przyrody dominują różnego rodzaju 

murawy – na części terenu zarastające w wyniku spontanicznej sukcesji (zakrzewienia). Teren jest jednym 

z pierwszych miejsc reintrodukcji susła moręgowanego w Polsce.  

Za najważniejsze oddziaływania negatywne i działalność mające duży wpływ na obszar uznaje się: ewolucję 

biocenotyczną, sukcesję (poziom oddziaływania wysoki) oraz pojazdy zmotoryzowane, zmianę sposobu 

uprawy, pozyskiwanie/usuwanie roślin i drapieżnictwo. 

Dla obszaru ustanowiony jest plan zadań ochronnych Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Kamień Śląski PLH160003 (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 31 marca 2014 r. poz. 895). W ww. 

planie przyjęto dwa gatunki zwierząt spełniające kryteria przedmiotu ochrony w obszarze, a zatem 

stanowiące przedmiot zainteresowania planu zadań ochronnych: 

− suseł moręgowany Spermophilus citellus, 

− czerwończyk nieparek Lycaena dispar; 

oraz dwa siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony: 

− niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 

− grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-carpinetum, Tiliocarpinetum). 

Obszar Natura 2000 – Żywocickie Łęgi PLH160019 -  specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni: 

101,72 ha. Niewielki teren położony w międzywalu Odry na lewym i prawym brzegu, na południowo-

zachodnim krańcu gminy Gogolin. Jest to jedno z niewielu miejsc w województwie opolskim z dobrze 

zachowanymi płatami łęgu topolowego Salicetum albae oraz łęgu wierzbowego Salicetum albae. Zarówno 

struktura warstwy drzew, jak i szuwarowego runa jest tu dobrze wykształcona z charakterystycznymi 

gatunkami. Obszar położony jest na płaskich holoceńskich terasach rzecznych z ciężkimi madami. Znajduje 

się w strefie corocznych zalewów powodziowych. W obniżeniach terenu stanowiących dawne starorzecza 

występują namuły. Na terenie ostoi występuje kilka starorzeczy. Oprócz łęgu zlokalizowanego po zachodniej 

stronie koryta Odry w skład ostoi zaproponowano włączenie dwu dużych starorzeczy zlokalizowanych na 

wschód od koryta, zlokalizowanych w międzywalu. Obszar między korytem a tymi starorzeczami 

użytkowany jest rolniczo. Jest to jeden z najcenniejszych obszarów w regionie pod względem 
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fitosocjologicznymi i z punktu widzenia zachowania zróżnicowania siedliskowego roślinności śląska 

Opolskiego. 

Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru: 

• niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 

• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). 

Za najważniejsze oddziaływania negatywne mające duży wpływ na obszar uznaje się: obce gatunki 

inwazyjne, tamy i wały oraz łowienie ryb. 

Dla obszaru nie sporządzono planu zadań ochronnych. 

W granicach gminy Gogolin obszar obejmuje jedynie koryto rzeki Odry. 

 

Rezerwat przyrody Kamień Śląski 

Na terenie gminy wyodrębniono rezerwat przyrody "Kamień Śląski" ustanowiony Zarządzeniem Ministra 

Leśnictwa Przemysłu Drzewnego z dnia 11 lutego 1958 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP 

z dnia 27 marca 1958 r. Nr 20, poz.127, z 1961 r. Nr 36, poz. 169, Dz. Urz. Woj. Op. Nr 65, poz. 499 z 2001 

r. oraz z 2008 r. Nr 23, poz. 728). 

Jest to rezerwat leśny, częściowy o powierzchni 13,60 ha, utworzony w celu zachowania ze względów 

naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego ze stanowiskiem jarzęba brekinii Sorbus torminalis (L.) 

Crantz. Zgodnie z najnowszą klasyfikacją rezerwatów przyrody, która została opracowana przez 

Departament Ochrony Przyrody Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 

rezerwat „Kamień Śląski”, według głównego przedmiotu ochrony, zalicza się do rodzaju rezerwatów leśnych 

(L), typu fitocenotycznego (PFi) i podtypu zbiorowisk leśnych (zl). Zgodnie z klasyfikacją według głównego 

typu ekosystemu rezerwat ten należy zaliczyć do typu rezerwatów lasów i borów (EL) i podtypu lasów 

nizinnych (lni). Obecnie w rezerwacie rośnie 9 drzew, liczne krzewy oraz sadzonki jarzęba brekinii. 

Aktualnie na obszarze rezerwatu „Kamień Śląski” występuje 130 gatunków roślin naczyniowych, 

reprezentujących 46 rodzin. 

 

Pomniki przyrody 

Na obszarze gminy Gogolin występuje aktualnie pięć pomników przyrody ustanowionych Rozporządzeniem 

Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/38/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników 

przyrody (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005 r. Nr 72 poz. 2231). 

 

Tabela 3.  Pomniki przyrody zlokalizowane na terenie gminy Gogolin 

Lp. OBIEKT OBJĘTY OCHRONĄ LOKALIZACJA 
POZYCJA W 

ZAŁ.DO ROZP. 

1 Pojedynczy okaz z gatunku jarząb brekinia Sorbus 

torminalis 
Kamień Śląski 

 

36 

2 Pojedynczy okaz z gatunku jarząb brekinia Sorbus 

torminalis 

37 

3 Pojedynczy głaz narzutowy 38 

4 Jedno drzewo z gatunku jarząb brekinia Sorbus 

torminalis 
Górażdże 

102 

5 Pojedynczy okaz z gatunku jarząb brekinia Sorbus 

torminalis 

129 

6 Pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy Kamionek (Dz. Urz. 

Województwa 

Opolskiego z 

2019 r. poz. 108) 
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Rysunek 5. Obszary chronione na terenie Gminy Gogolin 

 

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, opracowanie własne. 

 

 

Korytarze i węzły ekologiczne  

Warunkiem właściwego funkcjonowania ekosystemów jest zapewnienie trwałości przestrzennych powiązań 

pomiędzy poszczególnymi obiektami chronionymi. Powiązania takie muszą zapewnić w miarę swobodną 

migrację fauny i flory. Należy stworzyć jednolity „ekologiczny system obszarów chronionych”, którego 

osnowę stanowić będą istniejące formy ochrony przyrody a rolę uzupełniającą (korytarzy ekologicznych 

o znaczeniu lokalnym winny spełniać doliny innych cieków wodnych, ciągi zadrzewień i zakrzaczeń, uskoki, 

kompleksy leśne, elementy zieleni miejskiej). 

W celu ochrony europejskiego systemu dziedzictwa przyrodniczego w 1992r. została przyjęta przez Radę 

Europy Europejska Sieć Ekologiczna ECONET. W 1995r. powstała koncepcja polskiej sieci ekologicznej, 

która miała być częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej ECONET. Sieć ECONET-PL składa się z obszarów 

węzłowych, w skład których wchodzą biocentra i strefy buforowe, z korytarzy ekologicznych i obszarów 

wymagających unaturalnienia. W strefach buforowych mają być podejmowane działania ochronne 

i optymalizujące formy gospodarowania, które mają zachowywać istniejące i przywracać utracone wartości 

przyrodnicze, a korytarze ekologiczne mają umożliwiać migrację gatunków pomiędzy poszczególnymi 

obszarami węzłowymi. Trwałe przerwanie ciągłości korytarza uniemożliwia wymianę genów w odciętym 

ekosystemie (obszarze węzłowym) i prowadzi do wymierania gatunków.  

Według koncepcji krajowej sieci ekologicznej ECONET – PL przez teren Gminy Gogolin przebiega korytarz 

ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym 19M – Górnej Odry oraz występuje obszar węzłowy 

o znaczeniu krajowym 14K – Góra Świętej Anny. 
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Dolina Odry tworzy ciąg terenów wodno-błotnych, rozciągających się z mniejszymi lub większymi 

przerwami od północnych Czech do Północnej Polski, ciągnąc się również wschodnimi granicami Niemiec. 

Jest zatem strukturą przyrodniczą o znaczeniu międzynarodowym, zwłaszcza w zakresie migracji elementów 

florystycznych i faunistycznych z terenów górskich. 

Góra Świętej Anny stanowi  jednostkę ponad ekosystemową, wyróżniającą się z otoczenia znaczną 

różnorodnością gatunkową, krajobrazową i kulturową. Obszar ten stanowi element zasilający system 

przyrodniczy województwa. 

Roślinność rzeczywista gminy Gogolin oraz jej bogactwo jest odzwierciedleniem bardzo dużej ilości 

siedlisk, jakie wykształciły się tu w wyniku różnej żyzności gleb, warunków wodnych 

i mikroklimatycznych. Znaczące zróżnicowanie warunków edaficznych umożliwiło rozwój wielu 

zbiorowiskom roślinnym zarówno naturalnym (min. leśne, zaroślowe, wodne, szuwarowe), jak 

i półnaturalnym i antropogenicznym (m.in. łąkowe, polne, ruderalne).  

Dominującymi zbiorowiskami na tym terenie są: 

− zbiorowiska wodne; 

− zbiorowiska szuwarowe i namuliskowe; 

− zbiorowiska łąkowe; 

− zbiorowiska segetalne i synantropijne; 

− zbiorowiska muraw i okrajków; 

− zbiorowiska zaroślowe i leśne. 

Część z występujących na terenie miasta i gminy Gogolin zbiorowisk roślinnych podlega ochronie prawnej 

na mocy prawa europejskiego.  

 

Tabela 4. Siedliska chronione występujące na obszarze miasta Gogolin. 

Rodzaj 

zbior. 
Nazwa  Klasa/Związek Lokalizacja 

Z
b
io

ro
w

is
k
a 

n
ie

le
śn

e 

Wydmy śródlądowe 

z murawami 

szczotlichowymi 

Koelerio glaucae- 

Corynephoretea 

canescentis 

niewielkie powierzchnie 

w okolicach Karłubca 

Murawy kserotermiczne 

Festuco-Brometea, 

Festucetum 

rupicolae, Thalictro-

Salvietumpratensis 

na terenie nieczynnych 

kamieniołomów oraz na 

nieużytkach południowej 

wystawie w północno wschodniej 

części Gogolina 

Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe 
Junco-Molinietum 

na niewielkich powierzchniach 

w okolicach Gogolina 

Z
b
io

ro
w

is
k
a 

le
śn

e Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe 

i jesionowe 

Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion 

występuje na niewielkich 

powierzchniach w miejscach 

zabagnionych południowej części 

Gogolina 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin 

Tabela 5. Siedliska chronione występujące na pozostałym obszarze gminy Gogolin. 

Rodzaj 

zbior. 
Nazwa Klasa/Związek Lokalizacja 

Z
b
io

ro
w

is
k
a 

n
ie

le
śn

e 

Wydmy śródlądowe 

z murawami 

szczotlichowymi 

Koelerio glaucae-

Corynephoretea 

canescentis 

niewielkie powierzchnie 

w północno zachodniej 

części gminy 

Starorzecza Potamion, Nymhaeion 
niewielkie powierzchnie w dolinie 

Odry w okolicach Obrowca 

Zalewane muliste brzegi 

rzek - zespół rdestów 

i uczepów 

Polygono-Bidentetum 
krótkie odcinki nad brzegami 

Odry i w jej starorzeczach 

Ziołorośla nadrzeczne Convolvuletalia sepium nad brzegami Odry 

Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe 
Junco-Molinietum 

niewielkie powierzchnie 

w okolicach Obrowca 
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Murawy kserotermiczne 

Festuco-Brometea, 

Festucetum 

rupicolae, Thalictro-

Salvietumpratensis 

na terenie nieczynnych 

kamieniołomów oraz na 

nieużytkach w okolicach 

Kamienia Śląskiego, Choruli, 

Malni, Górażdży i Kamionka 

Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

Arrhenatherion elatioris 
na terenie lotniska 

w Kamieniu Śląskim 

Z
b

io
ro

w
is

k
a 

le
śn

e 

Ciepłolubne buczyny 

storczykowe 
Cephalanthero-Fagion 

niewielki płat zbiorowiska 

stwierdzono między Górażdżami 

i Kamieniem Śląskim 

Żyzne buczyny 

Dentario glandulosae-

Fagenion, Galio 

odorati-Fagenion 

okolice Kamienia Śląskiego 

i Górażdży, najlepiej 

wykształcone płaty tego zespołu 

na terenie rezerwatu „Kamień 

Śląski” 

Grąd subkontynentalny 
Tilio cordatae-

Carpinetum betuli 

występuje na niewielkich 

powierzchniach w okolicach 

Obrowca i Górażdży 

Łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum 

niewielkie powierzchnie 

w miejscach zabagnionych 

południowej części gminy 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Regionalna Rada Ochrony Przyrody w Opolu 

zajęła stanowisko w sprawie ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy na obiektach budowlanych. W związku 

z przeprowadzaniem prac termomodernizacyjnych budynków może dochodzić do powstawania kolizji na 

drodze „siedliska gatunków chronionych”, a „remonty budynku” w wyniku, których zamieszkujące je 

zwierzęta mogą utracić bezpowrotnie miejsca schronienia bądź gniazdowania (rozrodu), przez co 

w widoczny sposób zmniejsza się ich populacja (w konsekwencji może dojść do jej całkowitego zaniku).  

W związku z powyższym koniecznym jest właściwe planowanie i prowadzenie tego typu robót. 

W przypadku nieodpowiedniego ich wykonywania może dochodzić do naruszania zakazów wymienionych 

w § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183), m.in. zabijania i okaleczania ptaków lub nietoperzy, niszczenie ich jaj 

i postaci młodocianych oraz ich siedlisk, miejsc gniazdowania, lęgu lub schronień (zakazy). Także umyślne 

płoszenie i niepokojenie ww. gatunków jest dla nich zagrożeniem, gdyż prowadzić może, m.in. do 

porzucenia lęgów przez osobniki rodzicielskie. Dodatkowo przeprowadzone zamierzenia remontowe mogą 

uniemożliwić w przyszłości zakładanie gniazd przez bytujące tam wcześniej gatunki ptaków (np. poprzez 

montaż podbitek i uszczelnienie wszelkich szpar i nieciągłości elewacji wykorzystywanych wcześniej przez 

ptaki) lub też sprawić, że dane obiekty nie będą nadawały się w przyszłości do wykorzystania jako miejsca 

odpoczynku przez występujące tam wcześniej nietoperze (np. poprzez zagrodzenie dostępu do pomieszczeń 

wcześniej przez nie wykorzystywanych). 

Najdogodniejszym terminem prowadzenia termomodernizacji obiektów budowlanych jest okres od 16 

października do 28 lutego, przypadający poza okresem rozrodu większości gatunków zwierząt. W tym czasie 

wykonawca prac może, bez zezwolenia, zabezpieczyć wszelkie szczeliny i otwory wentylacyjne budynku 

przed zajęciem ich przez zwierzęta i nie dopuścić do założenia gniazd i przeprowadzenia lęgów przez ptaki 

w następnym sezonie.  

 

 

3.4. Podmioty gospodarcze na terenie Gminy Gogolin 

Miasto i gmina Gogolin, a wraz z nimi inne gminy miejskie wchodzące w skład powiatu krapkowickiego 

należą do najbardziej uprzemysłowionych terenów w województwie. 
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Ich cechą charakterystyczną jest wysoki stopień zurbanizowania. Funkcjonujące tu przedsiębiorstwa mają 

strategiczne znaczenie dla całego regionu. W gminie Gogolin dominuje przemysł cementowo - wapienniczy 

(Górażdże Cement S.A., Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.), w Krapkowicach papierniczy (Metsa Tissue 

S.A.). Na jego terenie znajduje się krajowy potentat w produkcji koksu - Zakłady Koksownicze 

w Zdzieszowicach. 

Wyróżnikiem Gminy Gogolin jest wysoki stopień uprzemysłowienia. Największymi pracodawcami 

w gminie Gogolin są:  

• Górażdże Cement S.A.– produkcja cementu, 

• Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. – produkcja wapna i wyrobów wapienniczych, 

• Gniotpol Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Malni – produkcja przyczep i zabudów do samochodów 

użytkowych, 

• Chespa - FARBY GRAFICZNE Sp. z o.o. w Choruli – produkcja farb graficznych, wodnych 

i rozpuszczalnikowych, 

• Chespa - WYKROJNIKI Sp. z o.o. w Choruli – produkcja wykrojników dla przemysłu 

opakowaniowego, 

• Sentrex Sp. z o.o. w Gogolinie – produkcja opakowań, drukarnia flexograficzna, 

• Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. – zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i odprowadzanie ścieków, gospodarka odpadami, utrzymanie dróg, administrowanie gminnymi 

zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi. 

Dominującą branżą w gminie, ze względu na zasoby naturalne, jest przemysł cementowo-wapienniczy - 

firmy: „Górażdże Cement" S.A. w Choruli oraz Zakłady Wapiennicze „Lhoist" S.A. w Tarnowie Op., gdzie 

wskaźnik zatrudnienia (w przemyśle) na 1000 mieszkańców wynosi 152 osoby. Według danych 

statystycznych GUS (2020) na terenie gminy Gogolin zarejestrowanych było 1 015 podmiotów 

gospodarczych. Od roku 2000 ilość podmiotów wzrosła o ok. 23 % ( o 191), wzrost odnotowano w branżach 

niezwiązanych z przemysłem (sektor usług). 

Poza wyżej wymienionymi zakładami na terenie Gminy funkcjonują mniejsze zakłady produkcyjne, których 

liczba wciąż rośnie. Rynek usług na terenie Gminy również wykazuje tendencję rozwojową. 

Na przestrzeni lat 2010–2020 można zaobserwować ciągły wzrost liczby przedsiębiorstw. 

Powyższe dane zawiera tabela poniżej: 
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Tabela 6. Podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Gogolin w latach 2010 - 2020 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 824 829 850 862 870 874 888 901 923 980 1 015 

sektor publiczny      

Ogółem 18 18 19 19 19 19 20 20 20 18 18 

państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12 

przedsiębiorstwa państwowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

spółki handlowe 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sektor prywatny      

Ogółem 806 811 831 843 851 850 863 877 897 958 988 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 631 624 632 636 638 637 645 654 685 726 747 

spółki handlowe 61 67 74 76 76 79 83 85 72 86 93 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 29 30 33 33 33 33 34 32 24 30 31 

spółdzielnie 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

fundacje 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

stowarzyszenia i organizacje społeczne 27 30 31 32 36 39 40 43 46 46 48 

Źródło: Dane GUS 

Działalność gospodarcza prowadzona na terenie Gminy Gogolin koncentruje się na handlu, budownictwie oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. 

Strukturę działalności gospodarczej prowadzonej w Gminie Gogolin prezentuje tabela poniżej. 
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Tabela 7. Wykaz podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Gogolin według sekcji PKD w latach 2010-2020 

Kod 

PKD 
Wyszczególnienie 

Rok 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 23 23 24 27 18 20 20 23 23 24 25 

B Górnictwo i wydobywanie 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

C Przetwórstwo przemysłowe 87 82 85 96 96 92 90 92 95 102 108 

D 

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, 

gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E 

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, 

gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych 

4 4 3 3 3 3 5 5 5 4 3 

F Budownictwo 143 144 135 138 139 144 146 147 151 167 173 

G 
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle 
170 170 177 179 183 186 188 177 174 180 184 

H Transport i gospodarka magazynowa 51 49 46 46 42 37 41 43 43 41 40 

I 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 
34 35 37 35 41 43 39 37 37 36 40 

J Informacja i komunikacja 10 11 16 14 14 10 10 12 15 19 20 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 26 28 29 27 25 26 25 23 22 23 23 

L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 34 40 46 47 47 48 48 47 50 50 50 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 66 61 64 62 59 59 61 66 68 74 78 

N 
Działalność w zakresie usług administrowania i 

działalności wspierająca 
15 16 17 17 19 20 19 26 28 39 42 

O 
Administracja publiczna i obrona narodowa, 

obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
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Kod 

PKD 
Wyszczególnienie 

Rok 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

P Edukacja 12 15 17 16 17 17 19 19 20 23 26 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 44 44 47 46 52 52 53 56 52 52 54 

R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 22 21 21 20 22 23 23 27 30 30 31 

S i T 

Pozostała działalność usługowa i Gospodarstwa 

domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 

domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na 

własne potrzeby 

72 75 74 77 81 77 85 84 93 100 102 

Podmioty gospodarcze ogółem 824 829 850 862 870 874 888 901 923 980 1 015 

Źródło: Dane GUS 
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3.5. Charakterystyka demograficzna. 

Jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój jednostek samorządu terytorialnego jest 

sytuacja demograficzna oraz perspektywy jej zmian. Trzeba zauważyć, że przyrost liczby ludności to 

przyrost liczby obiorców, a zatem wzrost zapotrzebowania na energię i jej nośniki. 

Wg danych z GUS, ogólna liczba ludności w Gminie Gogolin na koniec 2020 roku wynosiła 12 628 osób, 

w tym teren miasta zamieszkiwało 6 592 osoby, a obszary wiejskie – 5 910 osób. Zmiany struktury 

demograficznej w latach 2012 - 2020 prezentuje tabela poniżej. 

 

Tabela 8. Liczba ludności na terenie Gminy Gogolin w latach 2010-2020. 

Rok 
Liczba mieszkańców 

łącznie miasto tereny wiejskie 

2010 12 497 6 529 5 968 

2011 12 463 6 509 5 954 

2012 12 405 6 512 5 893 

2013 12 464 6 538 5 926 

2014 12 442 6 529 5 913 

2015 12 436 6 564 5 872 

2016 12 502 6 592 5 910 

2017 12 544 6 640 5 904 

2018 12 609 6 661 5 948 

2019 12 662 6 734 5 928 

2020 12 628 6 765 5 863 

Zmiana 2010-

2020 

131 236 -105 

1,04 % 3,6 % -1,8 % 

Źródło: GUS, Bank danych Lokalnych 

 

Dane GUS zaprezentowane w tabeli wskazują, że liczba ludności na terenie Gminy Gogolin ogółem w latach 

2010-2020 wzrosła (wzrost o 1,04 %). Liczba osób zamieszkujących miasto wzrosła o 3,6 %, liczba 

mieszkańców terenów wiejskich spadła zaś o 1,8 %.  

Na terenie Gminy Gogolin najwięcej osób zamieszkiwało miejscowość Gogolin, stanowili oni 53,3 % 

wszystkich mieszkańców Gminy. Dane dotyczące liczby ludności w poszczególnych miejscowościach 

Gminy Gogolin prezentuje poniższa tabela. 

 

Tabela 9. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy Gogolin  

(stan na 31.12.2020 r.)  

Miejscowość Liczba mieszkańców 

Gogolin 6 437 

Chorula 568 

Dąbrówka 183 

Górażdże 790 

Kamień Śląski 1 288 

Kamionek 615 

Malnia 714 

Obrowiec 484 
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Miejscowość Liczba mieszkańców 

Odrowąż 584 

Zakrzów 414 

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Gogolinie 

 

Na podstawie danych o liczbie ludności na terenie Gminy Gogolin w latach 2010 – 2020,  wykonano 

prognozę demograficzną dla Gminy Gogolin do roku 2032. 

 

Tabela 10. Prognoza liczby mieszkańców Gminy Gogolin w latach 2021-2032 

Lata 
Liczba ludności 

Ogółem na wsi w mieście 

2021 12 641 6 789 5 857 

2022 12 654 6 814 5 850 

2023 12 667 6 838 5 844 

2024 12 681 6 863 5 838 

2025 12 694 6 888 5 831 

2026 12 707 6 912 5 825 

2027 12 720 6 937 5 819 

2028 12 733 6 962 5 813 

2029 12 747 6 987 5 806 

2030 12 760 7 013 5 800 

2031 12 773 7 038 5 794 

2032 12 787 7 063 5 787 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i danych UM w Gogolinie 

 

W związku z prognozowanym wzrostem liczby mieszkańców Gminy Gogolin do 2032 r. bardzo istotne jest 

podejmowanie dalszych działań mających na celu określenie zasobów i dostępności do podstawowej 

infrastruktury społecznej i technicznej. Nie można zatem zaniechać podejmowania prac inwestycyjnych 

związanych m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, przyczyniających się do poprawy stanu 

środowiska przyrodniczego oraz innych prac związanych z prowadzeniem robót termomodernizacyjnych, 

dzięki którym zmniejszeniu ulegnie ilość paliw zużywanych do ogrzania obiektów, a to niewątpliwie 

wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na matematyczną strukturę prezentowanej prognozy, która w swojej 

konstrukcji uwzględnia trend ostatniego dziesięciolecia, przedłużając go na kolejne lata. W rzeczywistości 

(co pokazała m.in. prognoza liczby ludności w poprzedniej aktualizacji „Projektu założeń…” – gdzie 

przewidywano spadek liczby ludności – w rzeczywistości nastąpił jej wzrost) istnieje szereg czynników 

społecznych, gospodarczych, demograficznych, których przyszły wpływ trudno jest określić w bieżącej 

chwili. Z tego powodu zaleca się aktualizację prognozy i „Projektu założeń…” w przewidzianym prawem 

cyklu 3 letnim.  

 

 

3.6. Charakterystyka infrastruktury budowlanej 

Obiekty budowlane znajdujące się na terenie Gminy różnią się wiekiem, technologią wykonania, 

przeznaczeniem i wynikającą z powyższych parametrów energochłonnością. Spośród wszystkich budynków 

wyodrębniono podstawowe grupy obiektów: 

• budynki mieszkalne, 
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• obiekty użyteczności publicznej, 

• obiekty handlowe, usługowe i przemysłowe – podmioty gospodarcze. 

W sektorze budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej energia może być użytkowana do realizacji 

celów takich jak: ogrzewanie i wentylacja, podgrzewanie wody, gotowanie, oświetlenie, napędy urządzeń 

elektrycznych, zasilanie urządzeń biurowych i sprzętu AGD.  

W budownictwie tradycyjnym energia zużywana jest głównie do celów ogrzewania pomieszczeń. 

Zasadniczymi wielkościami, od których zależy to zużycie jest temperatura zewnętrzna i temperatura 

wewnętrzna pomieszczeń ogrzewanych, a to z kolei wynika z przeznaczenia budynku. Charakterystyczne 

minimalne temperatury zewnętrzne podane są dla poszczególnych stref klimatycznych kraju. Podział na te 

strefy pokazano na poniższym rysunku. 

 

Rysunek 6. Strefy klimatyczne Polski. Temperatury obliczeniowe - zewnętrzne 

 
Źródło: PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach  - metoda obliczania projektowego 

obciążenia cieplnego 

 

Gmina Gogolin jest usytuowana w III strefie klimatycznej, w której obliczeniowa temperatura zewnętrzna 

dla potrzeb ogrzewania, zgodnie z PN-EN 12831, wynosi -200C, co graficznie prezentuje powyższy rysunek.  

Średnioroczna liczba stopniodni, wykorzystywana do obliczeń w audytach energetycznych, wynosi dla 

Gminy Gogolin to 3 488,20 stopniodni/rok. Wieloletnie temperatury średniomiesięczne [Te(m)], liczba dni 

ogrzewania [Ld(m)] właściwe dla Gminy Gogolin oraz liczba stopniodni q(m) dla temperatury wewnętrznej 

200C zostały zaprezentowane w poniższej tabeli. Najbliższej usytuowana  stacja klimatyczna znajduje się 

w Opolu, stąd też dane wskazane w tabeli  odpowiadają danym określonym dla tej stacji.  

 

Tabela 11. Wieloletnie temperatury średniomiesięczne [Te(m)], liczba dni ogrzewania [Ld(m)] oraz liczba 

stopniodni q(m) dla temperatury wewnętrznej 20°C 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Te(m), C -0,60 0,20 4,30 8,90 12,90 17,70 16,90 18,40 13,90 9,40 4,70 0,30 

Ld(m) 31,00 28,00 31,00 30,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 31,00 30,00 31,00 

q(m) 762,6 551,6 589,0 360,0 37,5 0,0 0,0 0,0 28,5 409,2 540,0 657,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów 

kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 

43 poz. 346 z późn. zm.) 
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Rysunek 7. Rozkład średnich temperatur na terenie Gminy Gogolin 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wśród pozostałych czynników decydujących o wielkości zużycia energii w budynku znajdują się: 

• zwartość budynku (współczynnik A/V) – mniejsza energochłonność to minimalna powierzchnia 

ścian zewnętrznych i płaski dach; 

• usytuowanie względem stron świata – pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego – mniejsza 

energochłonność to elewacja południowa z przeszkleniami i roletami opuszczanymi na noc; elewacja 

północna z jak najmniejszą liczbą otworów w przegrodach; w tej strefie budynku można lokalizować 

strefy gospodarcze, a pomieszczenia pobytu dziennego od strony południowej; 

• stopień osłonięcia budynku od wiatru; 

• parametry izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych; 

• rozwiązania wentylacji wnętrz; 

• świadome przemyślane wykorzystanie energii promieniowania słonecznego, energii gruntu. 

Kolejny wykres przedstawia, jak kształtowały się technologie budowlane oraz standardy ochrony cieplnej 

budynków w poszczególnych okresach. Po roku 1993 nastąpiła znaczna poprawa parametrów 

energetycznych nowobudowanych obiektów, co przyczyniło się do redukcji strat ciepła. 
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Rysunek 8. Roczne zapotrzebowanie energii na ogrzewanie w budownictwie mieszkaniowym w kWh/m2 

powierzchni użytkowej 

 

Źródło: Teoretyczne a rzeczywiste zapotrzebowanie energetyczne na centralne ogrzewanie i wentylację 

mieszkań w budownictwie wielorodzinnym 

 

W poniższej tabeli ukazana została klasyfikacja budynków w zależności od jednostkowego kosztu zużycia 

energii użytecznej w obiekcie. 

 

Tabela 12. Klasyfikacja energetyczna budynków 

Klasa 

energetyczna 
Ocena energetyczna 

Wskaźnik EA 

[kWh/(m2rok)] 
Okres budowy 

A+ Pasywny do 15 

Aktualnie 
A Niskoenergetyczny od 15 do 45 

B Energooszczędny od 45 do 80 

C Średnio energooszczędny od 80 do 100 

D 
Średnio energochłonny (spełniający 

aktualne wymagania prawne) 
od 100 do 150 od 1999 r. 

E Energochłonny od 150 do 250 do 1988 r. 

F Wysoko energochłonny ponad 250 do 1982 r. 

Źródło: Pater S., Magiera J. (2011) Ocena zapotrzebowania na energię budynku mieszkalnego przy 

wykorzystaniu dwóch niezależnych programów obliczeniowych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 

 

3.6.1. Zabudowa mieszkaniowa 

Sektor zabudowy mieszkaniowej jest obszarem, w ramach którego możemy uzyskać wiedzę na temat 

kształtowania się ich efektywności energetycznej. Gospodarstwa domowe należą do najbardziej 

energochłonnego sektora gospodarki. Poziom zużycia energii w tym segmencie jest wyższy niż w przemyśle 

czy transporcie. Nowe technologie oraz modernizacje procesów produkcyjnych skutkują większym 

wzrostem efektywności energetycznej w przemyśle. Analiza aktualnego stanu budynków pod względem 

energochłonności wydaje się punktem wyjścia do planowania działań strategicznych. 

Technologie zastosowane w budynkach funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin zmieniały się wraz 

z upływem czasu i rozwojem nowych technologii wykonania materiałów budowlanych oraz wymogów 

normatywnych. Począwszy od najstarszych budynków, w których zastosowano mury wykonane z cegły oraz 

kamienia wraz z drewnianymi stropami, a kończąc na budynkach najnowocześniejszych, w których 

zastosowano ocieplenie przegród budowlanych materiałami termoizolacyjnymi. Gmina Gogolin posiada 
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lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Gogolin. Według „Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin na lata 2020-2025” i zawartej w nim prognozy dotyczącej 

wielkości oraz stanu technicznego zasobów mieszkaniowych w poszczególnych latach: 

- Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Gogolin: 

Gmina Gogolin dysponuje 180 lokalami mieszkalnymi w 32 budynkach stanowiących własność  

Gminy Gogolin (minus 5 lokali w budynku Plac Dworcowy 3 w Gogolinie, lokatorzy  

wysiedleni). Razem do dyspozycji 175 lokali. Łączna powierzchnia użytkowa w budynkach to  

10565,44 m2 (minus 252,20 m2 powierzchni użytkowej w budynku Plac Dworcowy 3).  

Razem: 10313,24 m2 powierzchni użytkowej. Budynek przy Placu Dworcowym 3 w Gogolinie  

został sprzedany. 

- Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Gogolin wyłączone z użytkowania w 2019 r.: 

Trzy budynki wyłączone z użytkowania znajdują się w Kamieniu Śląskim ul. Leśna. Znajdowało się 

w nich 18 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 866,04 m2.  

- Lokale mieszkalne dzierżawione od Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Gogolin” Sp. 

z o.o. ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin: 

Gmina Gogolin dzierżawi dwa budynki przy ul. Konopnickiej 9 i 5 w Gogolinie z 36 lokalami 

mieszkalnymi i o łącznej powierzchni użytkowej 1555,25 m2. 

 

Tabela 13. Prognoza wielkości zasobów mieszkaniowych Gminy Gogolin na lata 2020-2025. 

Lp. Rok 
Ilość 

budynków 

Ilość 

mieszkań 

Powierzchnia 

użytkowa [m2] 
Uwagi 

Lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność gminy 

1. 2019 32 179 10 536,71 Stan na 2019 

2. 2021 33 186 10 569,47 
Sprzedaż Odrowąż ul. Wiejska 58 Budowa 

3 budynków socjalnych kontenerowych 

3. 2022 29 185 10 495,20 Sprzedaż Chorula ul. Opolska 66 

4. 2023 28 182 10 223,08 Sprzedaż Gogolin ul. Krapkowicka 8 

5. 2024 28 180 9 907,97 Sprzedaż Malnia ul. Leśna 5 

6. 2025 28 178 9 798,14 Sprzedaż Malnia ul. Powstańców 2 

Lokale mieszkalne dzierżawione od Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Gogolin” 

1. 2019 4 46 2 134,64 Stan na 2019 

2. 2021 2 36 1 555,25 - 

3. 2022 2 36 1 555,25 - 

4. 2023 2 36 1 555,25 - 

5. 2024 2 36 1 555,25 - 

6. 2025 2 36 1 555,25 - 

Źródło: „Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkniowym Gminy Gogolin na lata 2020-2025” 

 

Prognoza stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Gogolin: 

1) Lokale mieszkalne w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy: 

Budynki komunalne wykazują niekorzystną strukturę wiekową. Większość budynków zostało  

wybudowanych przed 1945 rokiem. Budynki te są w dużym stopniu wyeksploatowane i wymagają 

kapitalnego remontu w różnym zakresie. Zmiana istniejącego stanu technicznego zasobu 

mieszkaniowego może nastąpić wyłącznie poprzez zaangażowanie znacznych nakładów finansowych na 

jego poprawę. Polityka mieszkaniowa Gminy Gogolin w latach 2020 – 2025 prowadzona będzie 

w sposób zapewniający poprawę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego. Remontom i modernizacji 

poddane zostaną: elewacje (termomodernizacja), instalacje techniczne, stolarka budowlana i wnętrza 
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budynków (lokali). 

2) Lokale mieszkalne dzierżawione od Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego  

„Gogolin” Sp. z o.o. ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin: 

W związku z faktem, ze Gmina Gogolin dzierżawi również lokale mieszkaniowe od Spółki Komunalne 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie, wszelkie remonty zależą od decyzji 

Spółki. Gmina Gogolin opłaca miesięczne składki na prace remontowe w wysokości ujętych 

w stosownych umowach, tym samym wywiązuje się z obowiązku utrzymania lokali w stanie 

niepogorszonym. Stwierdzić należy ze Spółka dba właściwie o stan techniczny budynków, wobec tego 

nie jest wymagana dodatkowa prognoza stanu technicznego lokali dzierżawionych od Spółki. 

 

Ogólna liczba mieszkań w Gminie Gogolin na koniec 2020 roku wynosiła 3 904 szt.,  

co oznacza, że w stosunku do 2010 r. nastąpił wzrost liczby mieszkań o 209 szt., tj. o 5,7 %. Analiza danych 

zawarta w tabeli poniżej wskazuje, iż z każdym rokiem zwiększa się liczba mieszkań na terenie Gminy.  

Id: AE8405A5-0D1B-4C3E-9276-A70E0BFD91A4. Podpisany Strona 39



 

 

 

Tabela 14. Stan infrastruktury mieszkaniowej na terenie Gminy Gogolin 

Wyszczególnienie J. m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ogółem 

mieszkania szt. 3 695 3 704 3 714 3 725 3 743 3 764 3 781 3 798 3 845 3 873 3 904 

izby szt. 17 936 17 991 18 037 18 110 18 219 18 346 18 449 18 544 18 737 18 892 19 075 

powierzchnia 

użytkowa mieszkań 
m2 346 946 348 971 350 861 353 304 357 141 361 179 364 351 367 670 372 708 376 936 382 229 

w mieście 

mieszkania szt. 2 019 2 026 2 034 2 042 2 056 2 069 2 076 2 088 2 125 2 149 2 171 

izby szt. 9 566 9 607 9 644 9 695 9 782 9 855 9 894 9 954 10 084 10 209 10 338 

powierzchnia 

użytkowa mieszkań 
m2 188 175 189 757 191 316 193 037 195 929 198 325 199 716 201 652 205 074 208 523 212 219 

na wsi 

mieszkania szt. 1 676 1 678 1 680 1 683 1 687 1 695 1 705 1 710 1 720 1 724 1 733 

izby szt. 8 370 8 384 8 393 8 415 8 437 8 491 8 555 8 590 8 653 8 683 8 737 

powierzchnia 

użytkowa mieszkań 
m2 158 771 159 214 159 545 160 267 161 212 162 854 164 635 166 018 167 634 168 413 170 010 

Źródło: Dane GUS 
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W analizowanym okresie lat 2010-2020 wyposażenia mieszkań w instalacje sanitarne uległo niewielkiej 

zmianie (o 0,01 punktu procentowego – do 99,4 %). Wzrosło wyposażenie w postaci łazienek, centralnego 

ogrzewania oraz gazu sieciowego. W 2020 roku: 

• 99,4 % mieszkań w miastach i 99,7 % mieszkań na wsi było podłączonych do sieci wodociągowej 

(wynik dla wsi jest spowodowany wliczeniem danych na temat wyposażenia w studnie), 

• 95,2 % mieszkań w miastach i 94,5 % mieszkań na wsi było wyposażonych w łazienkę,  

• 84,0 % mieszkań w miastach i 78,6 % mieszkań na wsi posiadało centralne ogrzewanie, 

• 63,8 % mieszkań w miastach i 0,8 % mieszkań na wsi posiadało dostęp do gazu sieciowego. 
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Tabela 15. Mieszkania wyposażone w instalacje w % ogółu mieszkań na terenie Gminy Gogolin w latach 2010-2020 

Wyszczególnienie Jedn. miary 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

w mieście 

wodociąg % 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,4 99,4 99,4 

łazienka % 94,7 94,7 94,7 94,8 94,8 94,8 94,8 94,9 95,0 95,1 95,2 

centralne ogrzewanie % 82,5 82,6 82,7 82,8 82,9 83,0 83,0 83,1 83,5 83,8 84,0 

gaz sieciowy % 49,6 49,6 49,6 49,7 49,8 49,8 49,8 51,0 51,6 52,5 63,8 

na wsi 

wodociąg % 99,6 99,6 99,6 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 

łazienka % 94,1 94,1 94,1 94,1 94,2 94,3 94,3 94,3 94,4 94,4 94,5 

centralne ogrzewanie % 77,6 77,7 77,7 77,7 77,8 78,0 78,1 78,2 78,4 78,5 78,6 

gaz sieciowy % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,8 

Źródło: Dane GUS 
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W tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy 

Gogolin w latach 2010-2020: 

Tabela 16. Budownictwo mieszkaniowe na terenie Gminy Gogolin w latach 2010-2020 (nowe). 

Rok 

Liczba mieszkań 

oddanych do 

użytkowania 

Liczba 

budynków 

mieszkalnych 

Roczny wzrost 

powierzchni 

użytkowej 

mieszkań [m2] 

Średnia powierzchnia  

mieszkania oddanego do 

użytkowania  

[m2] 

2010 51 35 6 653 130,5 

2011 10 10 2 175 217,5 

2012 15 15 2 684 178,9 

2013 13 13 2 651 203,9 

2014 19 19 3 957 208,3 

2015 22 22 4 124 187,5 

2016 19 19 3 458 182,0 

2017 20 20 3 673 183,7 

2018 58 27 5 576 96,1 

2019 51 41 6 958 136,4 

2020 43 36 6 698 155,8 

Łącznie 2010-

2020 
321 257 48 607 - 

Średnia roczna 

2010-2020 
29,2 23,4 4 418,8 171,0 

Źródło www.stat.gov.pl 

 

Zgodnie z informacjami Urzędu Miejskiego w Gogolinie, w kolejnych latach są przewidziane nowe obszary 

do budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego. W Gogolinie na inwestycje przeznaczono 15 ha, co 

pozwoli na budowę 220 budynków jednorodzinnych i 4 wielorodzinnych dla 850 mieszkańców. Na terenie 

Kamienia Śląskiego przeznaczono 0,5 ha na budowę 13 budynków jednorodzinnych dla 40 osób.  

 

Tabela 17. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji przez Gminę Gogolin 

Gogolin 

Powierzchnia (w ha) 15 (10 ha już zrealizowano, 5 ha do roku 2025) 

Szacunkowy termin realizacji od 2018 do 2025 

Przewidywany wzrost budynków 

jednorodzinnych 
120 (70 budynków już powstało, 50 jest jeszcze w planach) 

Przewidywany wzrost budynków 

wielorodzinnych 
7 (4 wielorodzinne powstały, 3 są w planach) 

Przewidywany wzrost mieszkańców 850 

Opis 

Tereny będące własnością Gminy Gogolin przeznaczone w 

planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo 

indywidualne i wielorodzinne. Planowana jest sukcesywna 

sprzedaż terenów deweloperom. Gmina Gogolin planuje na tym 

terenie budowę osiedla domów wielorodzinnych. 
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Kamień Śląski 

Powierzchnia (w ha) 0,5 

Szacunkowy termin realizacji 2025 

Przewidywany wzrost budynków 

jednorodzinnych 
13 

Przewidywany wzrost budynków 

wielorodzinnych 
0 

Przewidywany wzrost mieszkańców 40 

Opis 

Tereny będące własnością Gminy Gogolin przeznaczone w 

bieżącym roku do sprzedaży inwestorom indywidualnym lub 

deweloperom. 

Źródło: Dane z Urzędu Miejskiego w Gogolinie 
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Tabela 18. Budownictwo niemieszkaniowe na terenie Gminy Gogolin w latach 2010-2020 – liczba oraz powierzchnia użytkowa nowych budynków oddanych na terenie 

gminy. 

Rok 

Budynki 

niemieszkalne 

ogółem 

Budynki 

hoteli 

Budynki 

biurowe 

Budynki 

handlowo-

usługowe 

Budynki 

garaży 

Budynki 

przemysłowe 

Zbiorniki, 

silosy, 

budynki 

magazynowe 

Budynki 

kultury 

fizycznej 

Budynki 

gospodarstw 

rolnych 

Pozostałe 

budynki 

niemieszkalne 

Liczba m2 Liczba m2 
Liczb

a 
m2 

Liczb

a 
m2 Liczba m2 Liczba m2 Liczba m2 Liczba m2 Liczba m2 Liczba m2 

2010 7 3 766 0 0 0 0 1 1 457 2 125 0 0 1 978 1 58 2 1 148 0 0 

2011 12 2 808 0 0 0 0 1 200 6 363 4 1 876 1 369 0 0 0 0 0 0 

2012 13 8 424 0 0 2 1 157 2 351 3 
2 

387 
2 3 864 1 506 0 0 2 134 1 25 

2013 5 1 777 0 0 0 0 1 313 0 0 1 422 3 
1 

042 
0 0 0 0 0 0 

2014 7 2 997 1 

2 

37

3 

0 0 0 0 4 177 0 0 2 447 0 0 0 0 0 0 

2015 8 1 158 0 0 1 334 2 174 1 42 0 0 2 318 0 0 1 269 1 21 

2016 7 7 198 0 0 0 0 1 1 692 0 0 1 1 565 3 
3 

618 
0 0 2 323 0 0 

2017 6 3 833 0 0 0 0 2 3 661 3 146 0 0 0 0 0 0 1 26 0 0 

2018 11 
23 

295 
0 0 0 0 2 1 201 4 95 4 

21 

518 
1 481 0 0 0 0 0 0 

2019 4 365 0 0 0 0 0 0 1 45 0 0 2 282 0 0 0 0 1 38 

2020 3 564 0 0 0 0 0 0 1 124 0 0 1 190 0 0 0 0 1 250 

SUM

A 
83 

56 

185 
1 

2 

37

3 

3 1 491 12 9 049 25 
3 

504 
12 

29 

245 
17 

8 

231 
1 58 8 1 900 4 334 

Źródło: Dane GUS. 
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4. STAN ZAOPATRZENIA GMINY W CIEPŁO. 

Teren Gminy Gogolin aktualnie nie jest wyposażony w sieć ciepłowniczą, w związku, z czym niniejszy 

obszar nie posiada nadwyżek w zakresie zbiorowego zaopatrzenia swoich mieszkańców w ciepło. 

W zakresie gospodarki cieplnej dla terenów gminy istnieje możliwość wykorzystania lokalnych nadwyżek 

biomasy (w postaci np. słomy, drewna) do produkcji energii cieplnej w oparciu o funkcjonujące, jak do tej 

pory indywidualne systemy cieplne, a także lokalne kotłownie zasilające w ciepło mieszkańców. 

W przyszłości należy również rozważyć możliwość zaopatrzenia społeczności lokalnej  

w energię cieplną produkowaną w oparciu o lokalne odnawialne źródła energii, niosące wysokie 

bezpieczeństwo energetyczne ich odbiorców oraz konkurencyjność zaopatrzenia  

w stosunku do konwencjonalnych nośników energetycznych. 

Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, podmioty 

gospodarcze, zlokalizowane na terenie Gminy ogrzewane są za pomocą indywidualnych systemów 

grzewczych, w których dominującym paliwem stosowanym w procesie spalania jest gaz ziemny, węgiel, gaz 

propan-butan, olej opałowy. Szczególnie istotnym przedsięwzięciem o ekologicznym wymiarze powinno 

być zatem systematyczne zastępowanie ogrzewania konwencjonalnego (węglowego) ogrzewaniem 

„czystym” (gazowym i olejowym). Na terenach wiejskich w najbliższym okresie dominować nadal będą 

kotłownie indywidualne, choć dla rejonów zwartej zabudowy rozważyć można budowę ekologicznych 

kotłowni lokalnych.  

Na terenie Gminy Gogolin energia cieplna wykorzystywana jest: 

• do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budownictwie 

mieszkaniowym; 

• do przygotowania posiłków w gospodarstwach domowych; 

• do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u., na potrzeby technologiczne  

(w kuchniach) w szkołach i innych obiektach usługowych. 

Z danych zawartych w tabeli nr 15 wynika, że w 2020 roku w mieście dostęp do centralnego ogrzewania 

posiadało 84,0 % mieszkań, natomiast na wsi – 78,6 % mieszkań. Pozostałe mieszkania na terenie Gminy 

ogrzewane są za pomocą piecyków węglowych, oszczędnościowych piecyków gazowych, dmuchaw 

elektrycznych oraz przenośnych piecyków olejowych.  

Z danych zawartych w ww. tabeli wynika również, iż w latach 2010-2020 odnotowano systematyczny 

wzrost liczby mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie zarówno na terenie miasta, jak i na terenie 

wsi. W poniższej tabeli  przedstawiono szczegółowo dane dotyczące stosowanych źródeł ciepła oraz paliw 

na terenie poszczególnych sołectw w Gminie Gogolin. 

 

Tabela 19. Udział paliw na terenie sołectw w Gminie Gogolin 

 

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin 
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Budynki użyteczności publicznej w większości są opalane paliwami ekologicznymi, tj. gazem ziemnym, 

olejem opałowym. Jeden z budynków (tj. Gminne Centrum Kultury) ogrzewany jest przy pomocy OZE (tj. 

kolektorów słonecznych i pomp ciepła). 

 

Tabela 20. Wykaz obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Gogolin zarządzanych przez Gminę 

Gogolin 

Nazwa obiektu 
Rodzaj paliwa używany do 

ogrzewania budynku 

Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6  gaz 

Zespół Szkól Gogolin, ul. Szkolna 27 gaz 

Przedszkole Stowarzyszeniowe Kamionek, ul. Ogrodowa 3  olej opałowy 

Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Podgórna 3, Malnia olej opałowy 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Strzelecka 39, Gogolin gaz 

Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Klasztorna 2, Kamień Śląski pellet/pompa ciepła 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Krapkowicka 141, Gogolin gaz 

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Szpitalna 4, Gogolin gaz 

Publiczne Przedszkole nr 3, Gogolin ul. Strzelecka 34 gaz 

Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa  

ul. Chorulska 5, Górażdże 
olej opałowy 

Centrum Aktywacji Wiejskiej, ul. Opolska 66, Chorula energia elektryczna 

Centrum Aktywacji Wiejskiej, ul. Wiejska 58, Odrowąż energia elektryczna 

Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Szkolna 2, Gogolin gaz 

Dom Spokojnej Starości, ul. Polna 24, Kamionek olej opałowy 

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzelecka 20, Gogolin energia elektryczna 

Gminne Centrum Kultury, Plac Dworcowy 5, Gogolin 
kolektory słoneczne, pompa ciepła, 

energia elektryczna 

Zespól Rekreacyjno-Sportowy, Aleja Przyjaciół Dubendorf 1, 

Gogolin 
gaz 

Straż Miejska + Policja, ul. Krapkowicka 4, Gogolin gaz 

Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Krapkowicka 2, Gogolin gaz 

Filia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Mickiewicza 3, 

Zakrzów 
olej opałowy 

Przedszkole, ul. Dworcowa 3, Górażdże olej opałowy 

Źródło: Urząd Miejski w Gogolinie 

 

Budynki wielorodzinne zlokalizowane w Gogolinie ogrzewane są z własnych kotłowni osiedlowych 

opalanych w głównej mierze olejem opałowym i gazem ziemnym. Największa kotłownia osiedlowa o mocy 

1,1 MW zlokalizowana jest przy ul. Spacerowej i zaopatruje w ciepło mieszkańców Wspólnot 

Mieszkaniowych: „Jedynka”, „Anna” i „Jedenastka”.  

Własne kotłownie posiadają przedsiębiorstwa działające na terenie Gminy Gogolin. Największą kotłownią 

jest kotłownia zakładowa przedsiębiorstwa Górażdże Cement S.A. o mocy 8,7 MW. Paliwem w kotłowni 

jest węgiel kamienny o kaloryczności ok. 27 MJ/kg, którego roczne zużycie wynosi ok. 1 800 ton. Oprócz 

ww. wymienionych kotłowni o mocy powyżej 1 MW, na terenie Gminy funkcjonuje także kilkadziesiąt 
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kotłowni o mocy nie przekraczającej 1 MW. Na terenie miasta przeważają kotłownie gazowe i kotłownie 

olejowe. Natomiast na terenach wiejskich – kotłownie węglowe i olejowe.  

Ponadto, na terenie Gminy Gogolin znajdują się indywidualne źródła ciepła. Ich moc na terenie miasta 

wynosi ok. 15 MW, a na obszarach wiejskich ok. 14 MW. Źródła te opalane są głównie paliwami stałymi – 

węglem kamiennym lub koksem.  

W celu określenia potrzeb energetycznych Gminy Gogolin w zakresie zaopatrzenia w ciepło posłużono się 

danymi pozyskanymi z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin oraz jednostkowymi 

wskaźnikami zapotrzebowania na energię. W przypadku Gminy Gogolin nie przeprowadzano badania 

ankietowego, gdyż mimo tego, że jest to metoda dokładniejsza, to jednak jest bardziej czasochłonna 

i kosztowna, co wydłużyłoby okres opracowania przedmiotowego dokumentu. Poza tym może się ona 

okazać metodą  

o ograniczonej skuteczności, bowiem zwykle nie udaje się otrzymać informacji zwrotnych od wszystkich 

ankietowanych lub są one niepełne oraz obarczone dużym błędem ze względu na brak wiedzy 

ankietowanych w zakresie tematyki energetycznej.  

5. STAN ZAOPATRZENIA GMINY W GAZ. 

Gmina Gogolin jest zaopatrywana w gaz ziemny z istniejącego wysokoprężnego gazociągu przesyłowego 

relacji Zdzieszowice – Opole – Wrocław oraz gazociągu relacji Obrowiec - Racibórz, które zapewniają 

w pełni aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie na przedmiotowe paliwo.   

Niestety nie są znane nadwyżki gazu ziemnego oraz rezerwy stacji redukcyjnej, możliwe  

do wykorzystania w sposób ekonomicznie uzasadniony. Zgodnie z danymi przedsiębiorstwa 

odpowiadającego za dystrybucję gazu ziemnego na terenie gminy, tj. Polskiej Spółki Gazownictwa            

Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu, Zakład Gazowniczy w Opolu, w obecnym kształcie system zasilania w gaz 

przedmiotowego obszaru spełnia oczekiwania mieszkańców w zakresie zapewnienia odpowiedniego 

poziomu dostaw oraz parametrów gazu ziemnego. Ponadto, istniejące możliwości techniczne pozwalają na 

podłączenia nowych odbiorców. 

 

Przez teren Gminy Gogolin przebiega sieć gazowa, którą eksploatuje Operator Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach. Rozprowadzany na terenie Gminy Gogolin gaz ziemny 

wysokometanowy grupy E spełnia wymagania normy PN-C-04753-E pt. „Gaz ziemny. Jakość gazu 

dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej”. (dawniej GZ – 50).  

 

Przez teren Gminy przechodzą gazociągi wysokiego ciśnienia, których zestawienie przedstawia tabela 

poniżej. 

 

 

Tabela 21. Gazociągi wysokiego ciśnienia na terenie Gminy Gogolin 

Lp. Relacja / dodatkowe informacje PN [MPa] 

Rodzaj 

przesyłanego 

gazu 

DN 

[mm] 

Rok budowy 

/ remontu 

1 
gazociąg relacji: Obrowiec – Racibórz; 

długości 2 955 m (część wiejska) 
4,0 E 300 1989 

2 

gazociąg relacji: Obrowiec – Racibórz, 

przekroczenie rzeki Odry; długość: 767 m 

(część wiejska) 

4,0 E 250 2003 

3 

gazociąg relacji: Obrowiec – Racibórz, 

odgałęzienie do SRP Io Górażdże (stacja 

obca); długość: 40 m 

4,0 E 200 2001 

4 

gazociąg relacji: Zdzieszowice – Brzeg 

Opolski, w tym: 
- - - - 

długość: 2 794 m (część wiejska) 4,0 E 500 1986 
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długość: 11 583 m (część wiejska) 4,0/6,3 E 400 
1981, 1984, 

1992, 2003 

5 

gazociąg relacji: Zdzieszowice – Brzeg 

Opolski, odgałęzienie do SRP Io Chorula; 

długość: 25 m (część wiejska) 

4,0 E 100 2002 

6 

gazociąg relacji: Zdzieszowice – Brzeg 

Opolski, odgałęzienie do SRP Io 

Krapkowice Otmęt; długość: 18 m (część 

wiejska) 

4,0 E 100 1984 

7 

gazociąg relacji: Zdzieszowice – Brzeg 

Opolski, odgałęzienie do SRP Io Gogolin; 

długość: 2 070 m (część wiejska) 

6,3 E 100 2011 

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach 

 

Na terenie Gminy Gogolin zlokalizowane są następujące stacje gazowe i inne obiekty systemu 

przesyłowego: 

1. Stacja redukcyjno-pomiarowa Io Chorula – stan techniczny: dobry, rok budowy: 2002 r., przepustowość 

stacji: 1 600 nm3/h; 

2. Stacja redukcyjno-pomiarowa Io Gogolin – stan techniczny: dobry, rok budowy: 2008 r., przepustowość 

stacji: 1 600 nm3/h; 

3. Stacja ochrony katodowej Gogolin-Karłubiec – lokalizacja: Gogolin-Karłubiec ul. Fredry, rejon posesji 

nr 14; rok budowy/modernizacji: 1989/2001; 

4. Stacja drenażu polaryzowanego Gogolin – lokalizacja: rejon SRP Gogolin, ul. Kościelna; rok 

budowy/modernizacji: 1980/1998/2011; przepustowość stacji: 1 500 nm3/h. 

Na terenie Gminy Gogolin znajduje się także stacja redukcyjno – pomiarowa IIo Gogolin Krapkowicka 

o przepustowości Q = 3 2000 m3/h.  
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Rysunek 9. System przesyłowy GAZ-SYSTEM S.A. na terenie Gminy Gogolin – mapa poglądowa. 

 

Źródło: https://swi.gaz-system.pl/ 

Id: AE8405A5-0D1B-4C3E-9276-A70E0BFD91A4. Podpisany Strona 50

https://swi.gaz-system.pl/


 

 

 

Dystrybucją gazu ziemnego gazociągami średniego i niskiego ciśnienia na terenie Gminy Gogolin zajmuje 

się Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Zabrzu, Zakład Gazowniczy w Opolu, w oparciu 

o Taryfę Nr 1 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki nr DRG-4212-10(19)/2013/22378/I/AIK/PD/KGa z dnia 17.12.2013 r.  

 

Tabela 22. Dystrybucja sieci gazowej na terenie Gminy Gogolin – stan na 2021 r. 

Rodzaj 

długość gazociągu 

wraz z przyłączami 

ilość przyłączy 

gazowych 

[m] [szt.] 

n/c 46 062 957 

ś/c 10 925 30 

Źródło: PSG Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu 

Legenda: 

n/c – siec gazowa niskiego ciśnienia (gaz ziemny) 

ś/c – sieć gazowa średniego ciśnienia (gaz  ziemny) 

 

PSG Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu posiada na terenie Gminy Gogolin sieć gazową 

dystrybucyjną niskiego ciśnienia, która zaopatruje w gaz ziemny wysokometanowy odbiorców miejscowości 

Gogolin. Ponadto, przez teren Gminy przebiega gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia DN 500/200 

mm zaopatrujący w gaz koksowniczy Zakłady Wapiennicze LHOIST SA w Tarnowie Opolskim 

i Górażdżach. 

W sytuacji obecnej system zasilania w gaz przedmiotowego obszaru spełnia oczekiwania mieszkańców 

w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu dostaw oraz parametrów gazu ziemnego. Poza tym, 

istniejące możliwości techniczne pozwalają na podłączenia nowych odbiorców. 

Liczbę odbiorców gazu oraz wartości sprzedaży paliwa gazowego w latach 2009-2020 dla obszaru miasta 

Gogolin i terenów wiejskich Gminy Gogolin przedstawiają tabele poniżej: 

  

Tabela 23. Liczba odbiorców i sprzedaż gazu na terenie Gminy Gogolin – obszar wiejski 

Wyszczególnienie 

w latach 

Sprzedaż paliwa gazowego 

 Gospodarstwa domowe Odbiorcy 

Ogółem Ogółem w tym: Przemysł Usługi Handel Pozostali Hurtowi 

  ogrzewający 

mieszkania 
     

2009 622,0 0,0 0,0 622,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2010 756,1 0,0 0,0 756,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

2011 672,1 0,0 0,0 672,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 670,6 0,0 0,0 670,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 618,5 0,0 0,0 618,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 542,3 0,0 0,0 542,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 580,6 0,0 0,0 580,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 614,2 0,0 0,0 614,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 6 582,7 0,0 0,0 6 582,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 6 161,0 0,0 0,0 6 161,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 6 339,8 9,6 3,5 6 330.2 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 415,5 88,4 88,4 327,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wyszczególnienie 

w latach 

Ilość użytkowników paliwa gazowego stan na koniec grudnia  
 Gospodarstwa domowe Odbiorcy 

Ogółem Ogółem w tym:  Przemysł Usługi Handel Pozostali Hurtowi 

  ogrzewający      
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mieszkania 

2009 1 0 0 1 0 0 0 0 

2010 1 0 0 1 0 0 0 0 

2011 1 0 0 1 0 0 0 0 

2012 1 0 0 1 0 0 0 0 

2013 1 0 0 1 0 0 0 0 

2014 1 0 0 1 0 0 0 0 

2015 1 0 0 1 0 0 0 0 

2016 1 0 0 1 0 0 0 0 

2017 1 0 0 1 0 0 0 0 

2018 1 0 0 1 0 0 0 0 

2019 4 3 2 1 0 0 0 0 

2020 14 13 13 1 0 0 0 0 

Źródło: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. 

Objaśnienia: wartości zużycia gazu w latach 2009-2016 podane w tys. m3 (kolor czarny), 

Wartości zużycia gazu w latach 2017-2020 podane w MWh (kolor niebieski) 

 

Tabela 24. Liczba odbiorców i sprzedaż gazu na terenie Gminy Gogolin – obszar miasta 

Wyszczególnienie 

w latach 

Sprzedaż paliwa gazowego 

 Gospodarstwa domowe Odbiorcy 

Ogółem Ogółem w tym: Przemysł Usługi Handel Pozostali Hurtowi 

  ogrzewający 

mieszkania 
     

2009 1 144,1 734,6 574,1 227,7 132,4 49,4 0,0 0,0 

2010 1 299,9 834,1 737,9 261,5 149,5 54,8 0,0 0,0 

2011 1 182,5 773,8 685,1 226,1 144,1 38,5 0,0 0,0 

2012 1 269,5 851,4 751,6 231,0 147,5 39,6 0,0 0,0 

2013 1 200,9 816,8 644,8 217,4 128,1 38,6 0,0 0,0 

2014 1 058,2 713,7 587,1 188,5 156,0 0,0 0,0 0,0 

2015 1 055,9 746,1 597,0 138,6 171,2 0,0 0,0 0,0 

2016 1 174,6 877,4 760,7 84,7 212,5 0,0 0,0 0,0 

2017 14 385,9 10 077,2 8 805,0 1 554,2 2 754,5 0,0 0,0 

2018 15 730,2 10 023,0 8 487,8 2 890,0 2 817,2 0,0 0,0 

2019 15 929,9 10 467,9 9 716,9 2 835,4 2 626,6 0,0 0,0 

2020 16 421,3 11 355,0 10 283,0 2 607,7 2 458,6 0,0 0,0 

Wyszczególnienie 

w latach 

Ilość użytkowników paliwa gazowego stan na koniec grudnia  
 Gospodarstwa domowe Odbiorcy 

Ogółem Ogółem w tym: Przemysł Usługi Handel Pozostali Hurtowi 

  ogrzewający 

mieszkania 
     

2009 1 010 955 561 18 20 17 0 0 

2010 1 029 976 590 17 19 17 0 0 

2011 1 044 987 606 18 23 16 0 0 

2012 1 059 1 004 628 16 23 16 0 0 

2013 1 067 1 006 630 20 25 16 0 0 

2014 1 078 1 012 643 21 45 0 0 0 

2015 1 073 1 012 650 15 46 0 0 0 

2016 1 069 1 014 653 15 40 0 0 0 
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Wyszczególnienie 

w latach 

Sprzedaż paliwa gazowego 

 Gospodarstwa domowe Odbiorcy 

Ogółem Ogółem w tym: Przemysł Usługi Handel Pozostali Hurtowi 

  ogrzewający 

mieszkania 
     

2017 1 101 1 040 1 040 22 39 0 0 

2018 1 112 1 040 696 26 46 0 0 

2019 1 131 1 066 734 21 44 0 0 

2020 1 159 1 102 792 17 40 0 0 

Źródło: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. 

Objaśnienia: wartości zużycia gazu w latach 2009-2016 podane w tys. m3 (kolor czarny), 

Wartości zużycia gazu w latach 2017-2020 podane w MWh (kolor niebieski) 

 

Zgodnie z informacjami od PGNiG na terenie wiejskim Gminy Gogolin do roku 2018 sprzedaż gazu 

występowała jedynie w przemyśle, od roku 2019 pojawili się również odbiorcy indywidualni. Z kolei, na 

terenie miasta liczba użytkowników ogółem wzrosła o 14,8 %, w tym o ok. 15,4 % w gospodarstwach 

domowych, w stosunku do gospodarstw ogrzewających mieszkania gazem nastąpił wzrost o 41,4 %. 

W związku z tym wzrosła również sprzedaż gazu o 30,8 %, a dla ogrzewających mieszkania gazem wzrost 

sprzedaży gazu wyniósł 63 %. 

 

 

6. STAN ZAOPATRZENIA GMINY W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. 

 

Gmina Gogolin zaopatrywana jest w energię elektryczną przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział 

w Opolu.  

 

Układ sieci najwyższych napięć  

Przez teren Gminy Gogolin przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV relacji: 

• Groszowice – Cementownia Górażdże: długość 2 810,60 m, 

• Cementownia Górażdże – Zdzieszowice: długość 10 166,55 m, 

• Tarnów Opolski – GORWAP, długość 6 895,65 m, 

• GORWAP – Blachownia, długość 7 697,75 m. 

Ponadto, na terenie Gminy zlokalizowana jest napowietrzna linia elektroenergetyczna 220 kV relacji 

Groszowice – Wielopole, która stanowi własność PSE Operator S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 

Konstancin-Jeziorna. 

Na terenie Gminy Gogolin nie ma zlokalizowanego głównego punktu zasilającego. Gmina zasilana jest ze 

stacji 110/15kV GPZ Krapkowice. 

 

Tabela 25. Parametry GPZ Krapkowice 

Nazwa stacji 

i symbol 

Moc  

[MVA] 

Napięcie w stacji 

[kV/kV] 

Obciążenie pola 

[MW] 

Układ rozdzielni 

110kV 

GPZ 

Krapkowice 

TR1 – 20 

TR2 - 25 

110/15 

110/15 
ok. 19,5 MW H4 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 

 

Tabela 26. Wykaz stacji transformatorowych 15/0,4 kV zlokalizowanych na terenie Gminy Gogolin 

Id: AE8405A5-0D1B-4C3E-9276-A70E0BFD91A4. Podpisany Strona 53



 

 

 

Numer stacji 

SN/nN 
Nazwa stacji SN/nN 

Wykonanie 

stacji  
Własność Miejscowość 

OPW50276 Malnia wnętrzowa własna Malnia 

OPW50264 Gogolin Karłubiec wnętrzowa własna Gogolin 

OPW50262 Karłubiec 1 wnętrzowa własna Gogolin 

OPW50259 Gogolin Wyzwolenia wnętrzowa własna Gogolin 

OPW50241 Obrowiec Wieś wnętrzowa własna Obrowiec 

OPW50239 Kamień Lotnisko wnętrzowa własna Kamień Śląski 

OPW50237 Kamień Wieś wnętrzowa własna Kamień Śląski 

OPW50236 Kamionek Wieś wnętrzowa własna Kamionek 

OPW50234 Gogolin Powstańców wnętrzowa własna Gogolin 

OPW50142 Dąbrówka Mała wnętrzowa własna Dąbrówka 

OPW50123 Kamień Śląski 1 wnętrzowa własna Kamień Śląski 

OPW50122 Gogolin Norwida wnętrzowa własna Gogolin 

OPW55056 ERA GSM Strzebniów napowietrzna  obca Gogolin 

OPW55026 Obrowiec RSP wnętrzowa obca Gogolin 

OPW55012 Gogolin Sentrex wnętrzowa obca Gogolin 

OPW50942 Gogolin Asfalciarnia wnętrzowa własna Gogolin 

OPW50928 Zakrzów Suszarnia wnętrzowa wspólna Zakrzów 

OPW50906 Zakrzów ZPW 1  wnętrzowa własna Gogolin 

OPW50642 Gogolin Sosnowa wnętrzowa własna Gogolin 

OPW50614 Kamień Śląski Pałac wnętrzowa wspólna Kamień Śląski 

OPW50527 Gogolin Nowa 2 wnętrzowa własna Gogolin 

OPW50526 Gogolin Nowa 1 wnętrzowa własna Gogolin 

OPW50493 Zakrzów Osiedle wnętrzowa własna Zakrzów 

OPW50644 Wygoda Bagno Rybacka napowietrzna własna Gogolin 

OPW50615 Gogolin Basen napowietrzna własna Gogolin 

OPW50605 Strzebniów 2 napowietrzna własna Gogolin 

OPW50524 Wygoda Wodociągi napowietrzna własna Gogolin 

OPW50401 Gogolin Lompy napowietrzna własna Gogolin 

OPW50240 Wygoda Bagno napowietrzna własna Gogolin 

OPW55067 Chorula Materiały Budowlane napowietrzna  obca Chorula 

OPW55015 Chorula Chespa Farby Graficzne wnętrzowa obca Chorula 

OPW50708 Gogolin Strzelecka wnętrzowa własna Gogolin 

OPW50707 Gogolin BEWA wnętrzowa własna Gogolin 

OPW50671 Gogolin Wyzwolenia 2 wnętrzowa własna Gogolin 
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Numer stacji 

SN/nN 
Nazwa stacji SN/nN 

Wykonanie 

stacji  
Własność Miejscowość 

OPW50650 Górażdże Osiedle 2 wnętrzowa własna Górażdże 

OPW50629 Obrowiec Stawy napowietrzna własna Gogolin 

OPW50158 Zakrzów Wieś wnętrzowa własna Zakrzów 

OPW50232 Gogolin Młyn wnętrzowa własna Gogolin 

OPW50260 Gogolin Wieś wnętrzowa własna Gogolin 

OPW50265 Gogolin Rozdz. 15/0,4 wnętrzowa własna Gogolin 

OPW50439 Obrowiec Żwirownia napowietrzna własna Gogolin 

OPW50143 Strzebniów wnętrzowa własna Gogolin 

OPW50144 Gogolin Kozielska wnętrzowa własna Gogolin 

OPW50266 Emilówka wnętrzowa własna Malnia 

OPW50269 Górażdże Wieś wnętrzowa wspólna Górażdże 

OPW50274 Odrowąż Wieś wnętrzowa własna Odrowąż 

OPW50278 Chorula Wieś wnętrzowa własna Chorula 

OPW55057 Obrowiec Wygoda Brykiety napowietrzna  obca Gogolin 

OPW50651 Gogolin Wysypisko napowietrzna własna Gogolin 

OPW50597 Odrowąż 2 napowietrzna własna Odrowąż 

OPW50398 Chorula Kamieniołom napowietrzna własna Chorula 

OPW50263 Gogolin Piekarnia napowietrzna własna Gogolin 

OPW50277 Chorula PGR napowietrzna własna Chorula 

OPW55166 Obrowiec Kurnik napowietrzna  obca Gogolin 

OPW50568 Gogolin Podbórz wnętrzowa własna Gogolin 

OPW50550 Obrowiec Cmentarz napowietrzna własna Obrowiec 

OPW50242 Obrowiec PGR napowietrzna własna Obrowiec 

OPW50167 Zakrzów PGR napowietrzna własna Zakrzów 

OPW50619 Zakrzów Gorzelik napowietrzna własna Zakrzów 

OPW50643 Dąbrówka Mała 2 napowietrzna własna Dąbrówka 

OPW50162 Zakrzów Podolszynie napowietrzna własna Zakrzów 

OPW60669 Chorula 1 Maja napowietrzna własna Chorula 

OPW50598 Odrowąż 3 napowietrzna własna Malnia 

OPW50233 Gogolin ZPR napowietrzna własna Gogolin 

OPW50488 Kamień 4 napowietrzna własna Kamień Śląski 

OPW50410 Kamień Koksiki napowietrzna własna Kamień Śląski 

OPW50402 Rogów Śluza napowietrzna własna Malnia 

OPW55174 Chorula Wykrojniki wnętrzowa obca Chorula 
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Numer stacji 

SN/nN 
Nazwa stacji SN/nN 

Wykonanie 

stacji  
Własność Miejscowość 

OPW55156 Gogolin Eurosystem wnętrzowa obca Gogolin 

OPW50235 Kamionek Szkoła napowietrzna własna Kamionek 

OPW50238 Kamień Szkoła napowietrzna własna Kamień Śląski 

OPW50677 Gogolin Fabryczna napowietrzna własna Gogolin 

OPW55190 Gogolin Oczyszczalnia odłączona napowietrzna  obca Górażdże 

OPW50268 Górażdże PKP napowietrzna własna Górażdże 

OPW50681 Gogolin Powstańców 2 napowietrzna własna Gogolin 

OPW50720 Gogolin Fredry wnętrzowa własna Gogolin 

OPW50970 ZK-SN RE5-S 970 wnętrzowa własna Gogolin 

OPW50975 ZK-SN RE5-S 975 wnętrzowa własna Gogolin 

OPW55222 S-5-5222 Gogolin Sentrex 2 wnętrzowa obca Gogolin 

OPW55218 S-5-5218 Gogolin Niemeyer wnętrzowa obca Gogolin 

OPW55205 Malnia Gniotpol wnętrzowa obca Malnia 

OPW55234 Kamień Śląski Sanatorium wnętrzowa obca Kamień Śląski 

OPW55227 Odrowąż Kabus napowietrzna własna Odrowąż 

OPC25193 Kąty Opolskie Gaz System napowietrzna  obca Chorula 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 

Na terenie Gminy Gogolin zlokalizowane są następujące linie napowietrzne i kablowe 15 kV i 0,4 kV: 

• długość linii napowietrzonych i kablowych 15kV – 84,1631 km, 

• długość linii napowietrzonych i kablowych 0,4kV – 181,2541 km. 

 

Obecna infrastruktura energetyczna na terenie miasta i gminy Gogolin pokrywa zgłaszane zapotrzebowanie 

na energię elektryczną. Istnieją rezerwy umożliwiające dalsze zaspakajanie zapotrzebowania na energię 

elektryczną dla nowych odbiorców. Obecnie zakłada się, że w najbliższych latach roczny wzrost 

zapotrzebowania na energię elektryczną będzie się mieścił w granicach 0,5% - 1%. 

 

Tabela 27. Zapotrzebowanie na energie elektryczną na terenie miasta Gogolin w 2017 roku 

Grupa odbiorców energii elektrycznej - 2017 

Liczba odbiorców 

energii 

elektrycznej 

Roczne zużycie energii 

elektrycznej 

[MWh/rok] 

Umowy kompleksowe 

Grupa taryfowa A (odbiorcy na wysokim napięciu) - - 

Grupa taryfowa B (odbiorcy pobierający energię el. na cele 

produkcyjne i usługowe na średnim napięciu) 
5 4 011 

Grupa taryfowa C (odbiorcy pobierający energię el. na cele 

produkcyjne i usługowe na niskim napięciu) 
129 849 

Grupa taryfowa G (odbiorcy komunalno-bytowi na niskim 

napięciu) 
2 291 5 355 

Razem 2 425 10 215 
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Umowy dystrybucyjne 

Grupa taryfowa A (odbiorcy na wysokim napięciu) - - 

Grupa taryfowa B (odbiorcy pobierający energię el. na cele 

produkcyjne i usługowe na średnim napięciu) 
4 13 363 

Grupa taryfowa C i G (odbiorcy pobierający energię el. na cele 

produkcyjne i usługowe oraz gospodarstwa domowe na niskim 

napięciu) 

201 3 862 

Razem 205 17 225 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 

Tabela 28. Zapotrzebowanie na energie elektryczną na terenie miasta Gogolin w 2018 roku 

Grupa odbiorców energii elektrycznej - 2018 

Liczba odbiorców 

energii 

elektrycznej 

Roczne zużycie energii 

elektrycznej 

[MWh/rok] 

Umowy kompleksowe 

Grupa taryfowa A (odbiorcy na wysokim napięciu) - - 

Grupa taryfowa B (odbiorcy pobierający energię el. na cele 

produkcyjne i usługowe na średnim napięciu) 
5 4 711 

Grupa taryfowa C (odbiorcy pobierający energię el. na cele 

produkcyjne i usługowe na niskim napięciu) 
128 904 

Grupa taryfowa G (odbiorcy komunalno-bytowi na niskim 

napięciu) 
2 299 5 219 

Razem 2 432 10 834 

Umowy dystrybucyjne 

Grupa taryfowa A (odbiorcy na wysokim napięciu) - - 

Grupa taryfowa B (odbiorcy pobierający energię el. na cele 

produkcyjne i usługowe na średnim napięciu) 
5 11 868 

Grupa taryfowa C i G (odbiorcy pobierający energię el. na cele 

produkcyjne i usługowe oraz gospodarstwa domowe na niskim 

napięciu) 

197 3 736 

Razem 202 15 604 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 

Tabela 29. Zapotrzebowanie na energie elektryczną na terenie miasta Gogolin w 2019 roku 

Grupa odbiorców energii elektrycznej - 2019 

Liczba odbiorców 

energii 

elektrycznej 

Roczne zużycie energii 

elektrycznej 

[MWh/rok] 

Umowy kompleksowe 

Grupa taryfowa A (odbiorcy na wysokim napięciu) - - 

Grupa taryfowa B (odbiorcy pobierający energię el. na cele 

produkcyjne i usługowe na średnim napięciu) 
5 5 430 

Grupa taryfowa C (odbiorcy pobierający energię el. na cele 129 974 
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produkcyjne i usługowe na niskim napięciu) 

Grupa taryfowa G (odbiorcy komunalno-bytowi na niskim 

napięciu) 
2 337 5 482 

Razem 2 470 11 886 

Umowy dystrybucyjne 

Grupa taryfowa A (odbiorcy na wysokim napięciu) - - 

Grupa taryfowa B (odbiorcy pobierający energię el. na cele 

produkcyjne i usługowe na średnim napięciu) 
5 8 823 

Grupa taryfowa C i G (odbiorcy pobierający energię el. na cele 

produkcyjne i usługowe oraz gospodarstwa domowe na niskim 

napięciu) 

193 3 282 

Razem 198 12 105 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 

Tabela 30. Zapotrzebowanie na energie elektryczną na terenie miasta Gogolin w 2020 roku 

Grupa odbiorców energii elektrycznej - 2020 

Liczba odbiorców 

energii 

elektrycznej 

Roczne zużycie energii 

elektrycznej 

[MWh/rok] 

Umowy kompleksowe 

Grupa taryfowa A (odbiorcy na wysokim napięciu) - - 

Grupa taryfowa B (odbiorcy pobierający energię el. na cele 

produkcyjne i usługowe na średnim napięciu) 
6 7 064 

Grupa taryfowa C (odbiorcy pobierający energię el. na cele 

produkcyjne i usługowe na niskim napięciu) 
122 649 

Grupa taryfowa G (odbiorcy komunalno-bytowi na niskim 

napięciu) 
2 379 5 542 

Razem 2 507 13 255 

Umowy dystrybucyjne 

Grupa taryfowa A (odbiorcy na wysokim napięciu) - - 

Grupa taryfowa B (odbiorcy pobierający energię el. na cele 

produkcyjne i usługowe na średnim napięciu) 
5 7 041 

Grupa taryfowa C i G (odbiorcy pobierający energię el. na cele 

produkcyjne i usługowe oraz gospodarstwa domowe na niskim 

napięciu) 

171 3 438 

Razem 176 10 479 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 

 

Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w Gminie Gogolin. 

 

W odniesieniu  na 1 mieszkańca powiatu krapkowickiego (wg danych GUS-brak danych na poziomie 

gminy) roczne zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca/rok wyniosło w 2020 roku 842,0 kWh. 

W latach 2010-2020 r. odnotowano wahania zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe, 
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spowodowane zmianami średniego zużycia energii elektrycznej na 1 mieszkańca oraz spadkiem/wzrostem 

liczby ludności, co przedstawia tabela i wykresy poniżej: 

 

Tabela 31. Zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe w Gminie Gogolin. 

Rok 

Średnie zużycie energii 

elektrycznej na 1 mieszkańca 

powiatu krapkowickiego 

[kWh/rok] 

Liczba 

mieszkańców 

Roczne zużycie energii 

elektrycznej 

[MWh/rok] 

2010 923,5 12 497 11 540,9795 

2011 845,1 12 463 10532,4813 

2012 840,9 12 405 10 431,3645 

2013 826,9 12 464 10 306,4816 

2014 818,5 12 442 10 183,777 

2015 798,4 12 436 9 928,9024 

2016 805,5 12 502 10 070,361 

2017 843,3 12 544 10 578,3552 

2018 841,7 12 609 10 612,9953 

2019 836,9 12 662 10 596,8278 

2020 842,0 12 628 10 632,776 

Źródło: Dane GUS, Bank Danych Lokalnych. 

 

W ostatnich 10 latach roczne zużycie energii elektrycznej uległo zmniejszeniu (z niewielkimi wahaniami 

w niektórych latach). Zmniejszeniu uległo także zużycie energii przez  gospodarstwa domowe.  

 

Rysunek 10. Średnie zużycie energii elektrycznej w ciągu roku przypadające na 1 mieszkańca powiatu 

krapkowickiego. 

 
 

Źródło: Dane GUS. 
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Rysunek 11. Prognoza zużycia energii elektrycznej przez mieszkańców Gminy Gogolin do roku 2032. 

 
 

 

Stan oświetlenia 

Łączna liczba lamp na terenie Gminy Gogolin wynosi 1 939 szt. z czego 837 szt. jest w posiadaniu Gminy, 

a 1102 szt. w posiadaniu TAURON Dystrybucja S.A. 

Lampy w posiadaniu Gminy w podziale na rodzaj: 

- 537 szt. sodowe 110 W, 

- 300 szt. LED 55 W. 

Wszystkie lampy należące do TAURON S.A. są lampami LED 110W. 

W planach na lata 2022-2025 (według Master Planu) jest wymiana 537 szt. lamp sodowych należących do 

Gminy na lampy LED. 

Obecna infrastruktura energetyczna na terenie Gminy Gogolin pokrywa zgłaszane zapotrzebowanie na 

energie elektryczną. Istnieją rezerwy umożliwiające dalsze zaspokajanie zapotrzebowania w energię 

elektryczną nowym odbiorcom.  

 

 

7. PLANY ROZWOJOWE DOSTAWCÓW ENERGII. 

 

7.1. Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego 

Rozbudowa sieci gazowej odbywa się na podstawie złożonych wniosków o wydanie warunków przyłączenia 

do sieci gazowej, zawartych umów przyłączeniowych i wcześniejszej analizie opłacalności inwestycji. 

Polityka PSG Sp. z o.o. nastawia się na rozwój i gazyfikacje nowych obszarów. Na terenie Gminy Gogolin 

planowana jest rozbudowa sieci gazowej: 

- w m. Gogolin w ulicy Jasnej, Malińskiej, Dębowej, 

- w m. Odrowąż w ulicy Prostej, Wiejskiej, Szkolnej, 

- w m. Dąbrówka Górna w ulicy Opolskiej. 

Planowana jest również gazyfikacja m. Malnia w ulicy Opolskiej oraz m. Górażdże, obejmująca swoim 

zakresem budowę dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia od ulicy kamiennej w Gogolinie do m. 

Górażdże. Priorytetem jest inwestycja polegająca na budowie sieci gazowej w m. Gogolin od strony 

Krapkowic (zasilenie z drugiej strony).  

W przypadku pojawienia się nowych odbiorców gazu z przesyłowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia, 

warunki przyłączenia i odbioru gazu będą uzgadniane pomiędzy stronami i będą zależały od uwarunkowań 

technicznych i ekonomicznych uzasadniających rozbudowę sieci przesyłowej. 

 

Uzgodniony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Plan Rozwoju GAZ-SYSTEM S.A. na lata 2020-

2029 nie zakłada realizacji zadań inwestycyjnych. 
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7.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego 

Obecnie na terenie Gminy Gogolin realizowane są następujące zadania inwestycyjne: 

- budowa stacji 110/15kV GPZ Gogolin, 

- budowa węzła sieciowego 15/0,4kV w Gogolinie ul. Ligonia, 

- zadania związane z realizacją przyłączenia źródeł energii odnawialnej – PV Kamień Śląski i PV Zakrzów. 

 

Na najbliższe lata na terenie Gminy Gogolin zaplanowane są następujące zadania: 

− wymiana kabla 15 kV linii Strzelce Górażdże Wieś – sł. Nr 5 kier. Otmęt, 

− kablowanie linii napowietrznej 15kV: GPZ Krapkowice-RS Otmęt 2, GPZ Krapkowice-Gogolin, 

− modernizacja stacji transformatorowej 15/0,4kV Obrowiec PGR, Gogolin Młyn, Kamień Śląski Wieś, 

Gogolin Kozielska, 

− modernizacja rozdzielni sieciowej 15 kV RS Gogolin, 

− modernizacja sieci 0,4kV w miejscowości Malnia. 

Wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną będzie miało coraz powszechniejsze 

stosowanie opraw i żarówek energooszczędnych w miejsce dotychczas stosowanych żarówek do oświetlenia 

mieszkań i obiektów użyteczności publicznej, a także wymiana sprzętu AGD na energooszczędny.   

Niemniej jednak, z uwagi na ciągły rozwój cywilizacyjny nastąpi wzrost konsumpcji energii elektrycznej 

spowodowany: 

● wzrostem ilości odbiorców, 

● wzrostem ilości odbiorników zainstalowanych u poszczególnych odbiorców, 

● rozwojem przemysłu i usług, 

● ewentualnie szerszym wykorzystaniem energii elektrycznej do celów grzewczych. 

Wzrost ten będzie nieco wyhamowywany poprzez wymianę części stosowanych  

już urządzeń na nowe, energooszczędne, ale zwiększenie ogólnej liczby odbiorców  

i odbiorników, zgodnie z globalnymi tendencjami, spowoduje zwiększenie zużycia energii elektrycznej.  

 

7.3. Kierunki rozwoju Gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 

Władze Gminy Gogolin są świadome konieczności podejmowania przedsięwzięć w zakresie zaopatrzenia 

w energię elektryczną, by zapewnić ciągłość dostaw energii oraz uzbroić w sieć energetyczną tereny 

przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycyjne.  

W związku z tym, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin, 

zostały uwzględnione kierunki działań w zakresie energii elektrycznej: 

− adaptacja linii elektroenergetycznych wysokich napięć 110 kV i 220 kV z możliwością przebudowy linii 

220 kV na 400 kV,  

− modernizacja i rozbudowa istniejących sieci elektroenergetycznych średnich i niskich napięć 

z uwzględnieniem terenów rozwoju zabudowy, zgodnie z założeniami do planu zaopatrzenia w energię 

elektryczną, w tym budowa planowanego Głównego Punktu Zasilającego 110/15 kV i około 8 nowych 

stacji transformatorowych w Gogolinie oraz około 8 nowych stacji transformatorowych (słupowych) na 

terenach wiejskich. 

Najpoważniejszą inwestycją elektroenergetyczną planowaną na terenie Gminy jest Główny Punkt Zasilający 

110/15 kV, pod który należy przewidzieć teren w północnej części miasta Gogolina (w rejonie podstacji 

trakcyjnej PKP). Realizacja stacji zmieni całkowicie układ sieci 15 kV w rejonie, który zostanie zasilany 

z tej stacji. Spowoduje to likwidację istniejących linii 30 kV zasilających podstację trakcyjną PKP. 

Zapotrzebowanie na nowe stacje transformatorowe określone zostało w obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania Gminy Gogolin.  

 

 

Tabela 32. Zapotrzebowanie na nowe stacje transformatorowe na terenie Gminy Gogolin 

Miejscowość 
Stacje planowane w 

m.p.z.p. 

stacje zrealizowane w 

latach 1994-1997 
stacje do realizacji 

Górażdże 1 1 - 

Obrowiec 2 1 - 

Zakrzów 1 1 - 

Odrowąż 1 - 1 

Malnia 3 - 3 
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Miejscowość 
Stacje planowane w 

m.p.z.p. 

stacje zrealizowane w 

latach 1994-1997 
stacje do realizacji 

Kamionek 1 - 1 

Kamień Śląski 2 1 1 

Chorula 2 - 2 

Dąbrówka - 1 - 

Gogolin - 5 - 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin 

 

Ponieważ w Studium utrzymuje się rozwój zabudowy zbliżony do rozwoju przewidzianego  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego można przyjąć, że zapotrzebowanie na stacje 

transformatorowe jest również zbliżone. Zwrócić należy uwagę, że w okresie ostatnich trzech lat zużycie 

energii elektrycznej w rozpatrywanym rejonie pozostało na tym samym poziomie (nieznaczny wzrost 

w gminie i spadek w mieście). Wpłynęło na to niewątpliwie korzystnie przez odbiorców z mniej 

energochłonnych urządzeń energetycznych.  

 

Na terenie Gminy Gogolin zlokalizowanych jest ok. 330 podłączonych podmiotów, które posiadają 

instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną, wykorzystujące produkowana energię na 

potrzeby własne, a nadwyżki energii oddające do sieci TAURON Dystrybucja S.A. Spółka nie planuje na 

terenie gminy budowy źródeł energii elektrycznej wykorzystujących energię odnawialną, natomiast będzie 

realizować inwestycje dla potrzeb przyłączania źródeł odnawialnych innych podmiotów, zgodnie 

z umowami o przyłączenie. 

 

 

8. ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO. 

8.1. System gazowniczy 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z .o.o. obecnie nie posiada planu sieci gazowej zlokalizowanej na terenie 

Gminy. Rozbudowa sieci zdeterminowana jest przez pojawianie się nowych odbiorców, których wnioski 

o rozbudowę spełniają kryteria techniczne i ekonomiczne przyłączenia do sieci gazowej. 

8.2. System elektroenergetyczny 

Analiza istniejącego systemu elektroenergetycznego wskazuje na wysoki poziom bezpieczeństwa. Ze 

względu na znaczący udział napowietrznych linii elektroenergetycznych należy wziąć pod uwagę 

potencjalną awaryjność wynikającą z sił natury. Dlatego należy dążyć - w przypadku obiektów 

o strategicznym znaczeniu - do zapewnienia rezerwowych źródeł zasilania, a także wspierania energetyki 

rozproszonej i alternatywnych źródeł energii. 

Istnieje możliwość rozbudowy systemu, a także podłączania nowych odbiorców w miarę zapotrzebowania. 

8.3. System ciepłowniczy 

Aktualne zapotrzebowanie na moc cieplną pokrywane przez kotłownie lokalne oraz indywidualnych 

właścicieli budynków mieszkalnych. Aktualnie na terenach wiejskich nie ma możliwości utworzenia 

centralnego systemu ciepłowniczego. Jedynym rozwiązaniem jest korzystanie z indywidualnych kotłowni 

gazowych, olejowych, węglowych oraz pomp ciepła. 

8.4. Podniesienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów energii 

odnawialnej do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych 

Podniesienie bezpieczeństwa energetycznego można osiągnąć poprzez większe wykorzystanie lokalnych 

zasobów energii odnawialnej do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych. Gmina 

może planować zatem zwiększenie produkcji energii odnawialnej poprzez: 

- zabudowę ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, a także mikro i małych instalacji 

wykorzystujących energię wiatru, 

- zabudowę kolektorów słonecznych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

- zabudowę pomp ciepła, w szczególności zasilanych energią elektryczną ze źródeł odnawialnych, 

- budowę mikrowiatraków. 
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Ponadto, potencjalnym źródłem energetyki rozproszonej może być wykorzystanie na obszarze Gminy 

Gogolin zasobów biomasy (leśnej, rolniczej, pozyskiwanej z zieleni miejskiej oraz biogazów z osadników 

ściekowych i komór fermentacyjnych). Tego typu inwestycje charakteryzują się stosunkowo wysokim 

poziomem efektywności kosztowej, a także wspierają lokalne pozyskiwanie biomasy. 

8.5. Podniesienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zastosowanie mikrokogeneracji do 

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych 

Mikrokogeneracja to proces jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, który prowadzi do 

lepszego, pod względem efektywności wytworzenia, wykorzystania paliwa pierwotnego w stosunku do 

produkcji rozdzielnej. W efekcie, za tę samą jednostkę paliwa pierwotnego możliwe jest otrzymanie 

większej ilości energii końcowej, niwelując ewentualne straty wytwórcze. W przypadku instalacji 

mikrokogeneracyjnych w energetyce rozproszonej podstawowym urządzeniem mogą być agregaty 

prądotwórcze na bazie silników spalinowych z podłączeniem poprzez wymienniki ciepła do węzła 

ciepłowniczego. Szczególnie pozytywny efekt ekologiczny miałaby produkcja tego typu energii cieplnej 

i elektrycznej przy zastosowaniu paliwa biogazowego bądź biomasy. 

Stosowanie mikrokogeneracji nie jest jeszcze rozpowszechnione na terenie kraju. Jednakże, biorąc pod 

uwagę rosnący koszt zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz malejące koszty 

inwestycyjne takich rozwiązań, także wskutek programów dotacyjnych, należy się spodziewać powstania 

indywidualnych źródeł kogeneracyjnych wraz z rozwojem układów PV i przydomowych wiatraków 

produkujących energię elektryczną w układach prosumenckich. 

 

8.6. Zabezpieczenie kompleksowe mikroinstalacji działających w systemie energetycznym 

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 (Dz.U. 2020 poz. 833 – tekst jednolity ze zm.) 

przedsiębiorstwo energetyczne będące operatorem sieci jest zobowiązane do przyłączenia systemu 

wytwórczego odnawialnych źródeł energii do swojej sieci. W obecnych czasach instalacje fotowoltaiczne 

cieszą się dużą popularnością, dlatego też proces ten został skonstruowany w sposób prosty i przejrzysty dla 

inwestora. Pierwszym krokiem jest złożenie „Wniosku o wydanie warunków przyłączenia". W odpowiedzi 

zakład energetyczny określa warunki przyłączenia oraz opracowuje projekt umowy o przyłączenie do sieci. 

Następnie zostaje podpisana obustronna umowa o przyłączenie do sieci, która stanowi podstawę do 

rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych związanych z realizacją przyłączenia obiektu do 

sieci. Procedura skonstruowana w taki sposób pozwala w jak najkrótszym czasie wypełnić obowiązki 

nałożone na każdą ze stron, co w efekcie pozwala na jak najszybsze rozpoczęcie produkcji energii. 

Głównym zabezpieczeniem instalacji fotowoltaicznej stanowi ochrona przeciwprzepięciowa. Jest ona 

uzupełnieniem ochrony odgromowej, ma ona za zadanie ochronę instalacji przed skutkami przepięć w sieci 

elektroenergetycznej, które mogą być spowodowane awariami w sieci lub wyładowaniami 

atmosferycznymi. Wszelkie zasady stosowania ochrony przeciwprzepięciowych dla systemów 

fotowoltaicznych zawarte są w normie PN-EN 61173:2002 „Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) 

systemów wytwarzania mocy elektrycznej". W celu zabezpieczenia systemów fotowoltaicznych przed 

przepięciami powstałymi po stronie napięcia stałego stosuje się ograniczniki przepięć SPD, natomiast po 

stronie prądu przemiennego stosowane są standardowe ograniczniki. Po stronie prądu stałego nie występuje 

przejście prądu przez zero, dlatego gaszenie prądów zwarciowych jest znacznie trudniejsze. Niewłaściwy 

dobór ograniczników przepięć może stwarzać zagrożenie pożarowe dla urządzeń elektrycznych 

i elektronicznych. W przypadku wystąpienia pożaru podstawową zasadą jaką należy się kierować to 

przeprowadzenie procesu gaszenia, w taki sposób jakby wszystko było pod napięciem, ponieważ nawet po 

odłączeniu instalacji od inwertera w instalacji może płynąć energia elektryczna. 

Powstawanie prądu wstecznego w łańcuchach PV związane jest ze zwarciami w modułach lub z wadliwym 

okablowaniem. Ma to miejsce, gdy napięcie w obwodzie otwartym jednego łańcucha jest znacząco różne od 

otwartego napięcia równoległych łańcuchów podłączonych do tego samego inwertera. Wytworzona energia 

elektryczna przepływa od nieuszkodzonych łańcuchów do wadliwego zamiast przez przekształtnik. Prąd 

wsteczny skutkuje niekontrolowanym wzrostem temperatury i pożarami instalacji fotowoltaicznej, z tego 

powodu producent powinien przedstawić maksymalną wartość prądu wstecznego. Za zabezpieczenie przed 

prądem wstecznym w instalacjach fotowoltaicznych odpowiada bezpiecznik z wkładką topikową. Wkładki 

te muszą posiadać charakterystykę gPV, aby móc sprawnie wyłączać już niewielkie przeciążenia, które 

mogłyby uszkodzić moduły. Wkładki te stanowią bezpieczniki I poziomu - mają za zadanie wyłączenie 

prądu zwarciowego w obszarze paneli. Poziom zabezpieczeń II poziomu występuje tuż przed falownikiem. 
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Najczęściej stosowane są również wkładki topikowe PV DC pracujące na prądzie stałym. Umieszczane one 

są w podstawach bezpiecznikowych i dają możliwość szybkiego odłączenia falownika od całej tablicy. 

Ważnym aspektem jest również bezpieczeństwo podczas pracy, konserwacji w sytuacjach awaryjnych. 

W tym celu wykorzystywane są rozłączniki znajdujące się po obu stronach falownika - po stronie prądu 

stałego i przemiennego. Mają one za zadanie izolację falownika w momencie prac  serwisowych, 

modernizacji instalacji itp. Należy zamontować tyle rozłączników, aby umożliwić bezpieczną eksploatację 

instalacji fotowoltaicznej. 

W przypadku, gdy moc mikroinstalacji nie jest większa niż moc zamówiona określona w warunkach 

przyłączenia, wystarczy jedynie zgłoszenie. W sytuacji gdy całkowita moc zainstalowana jest większa niż ta 

określona w warunkach przyłączenia, wymagana jest umowa o przyłączenie. Gdy moc mikroinstalacji jest 

większa niż 10 kW, to operator sieci dystrybucyjnej może ograniczyć pracę danej mikroinstalacji lub nawet 

odłączyć ją od sieci, gdy wytworzona przez nią energia elektryczna stanowi zagrożenie dla funkcjonowania 

sieci elektroenergetycznej. Uwzględniając stopień zagrożenia bezpieczeństwa pracy poszczególnych 

rejonów sieci, operator sieci w pierwszej kolejności ogranicza pracę mikroinstalacji proporcjonalnie do 

zainstalowanej mocy instalacji, a w ostateczności odłączaj ją od sieci. Ograniczenie pracy instalacji jest 

związane ze współczynnikiem jednoczesności. Jeśli na danym obszarze występować będzie duże natężenie 

promieniowania słonecznego, to wszystkie mikroinstalacje fotowoltaiczne rozpoczną produkcję energii 

elektrycznej z mocą zbliżoną do nominalnej. Zakładając, że instalacje te będą bardzo rozpowszechnione, 

należy się spodziewać równoczesnego wytwarzania i oddawania do sieci dystrybucyjnej energii 

elektrycznej. Obecna infrastruktura elektroenergetyczna nie jest przygotowana na takie zjawisko, jest to 

spowodowane zakładaną wartością współczynnika jednoczesności na poziomie 30 - 35%. 

Brakuje również przepisów jednoznacznie określających, w jaki sposób ma być dokonywane ograniczenie 

mocy. Jednakże zgodnie z literą Prawa energetycznego zakład energetyczny jest zobowiązany do 

przyłączania nowych instalacji fotowoltaicznych do istniejącej sieci elektroenergetycznej, z tego powodu 

zmuszony jest on do jej modernizacji w celu przystosowania do nowego, stale rosnącego obciążenia sieci. 

Jednym z sposobów pozwalających na zabezpieczenia kompleksowe budowy wielu mikroinstalacji na 

terenie Gminy jest budowa instalacji hybrydowych, które pozwalają na zmagazynowanie energii w tzw. 

„magazynach energii". Instalacja taka w pierwszej kolejności magazynuje energię w urządzeniu - 

akumulatorze, a następnie niewykorzystaną energię oddaje do sieci. Dzięki temu zbilansuje w ten sposób 

techniczne możliwości całej lokalnej sieci elektroenergetycznej do odbierania niewykorzystanej energii od 

lokalnych prosumentów. 

 

9. PRZEDSIEWZIĘCIA RACJONALIZUJACE ZUŻYCIE CIEPŁA, ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWYCH. 

9.1. Możliwość stosowania środków poprawy efektywności energetycznej 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 2166 – 

tekst jednolity) środkami poprawy efektywności energetycznej są: 

• realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej; 

• nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi 

kosztami eksploatacji; 

• wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, 

o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja; 

• realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; 

• wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego EMAS. 

Jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy 

efektywności energetycznej wymienionych powyżej, informując o stosowanych środkach poprawy 

efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej 

gminie. 

 

Jednym z warunków rozwoju współczesnego świata jest dążenie do zmniejszenia zużycia energii w różnych 

procesach. Dotyczy to również procesów, które służą do utrzymania komfortu klimatycznego i komfortu 

użytkowania w budynkach: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, podgrzewania wody wodociągowej. 

Niżej wymienione fakty mówiące, że: 

− zasoby paliw są ograniczone, 
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− dostępność do paliw jest coraz trudniejsza, 

− z uwagi na powyższe, ceny paliw będą miały tendencję wzrostową, 

− należy ograniczać zanieczyszczenie środowiska produktami procesów spalania, 

świadczą o znacznej roli działań zmierzających do oszczędzania energii i jej efektywnego wykorzystania. 

W Polsce w wyniku przyjętej polityki społeczno-gospodarczej energia nie była szanowana,  

a w społeczeństwie zanikał nawyk oszczędnego jej użytkowania. Po roku 1990 wraz  

z wprowadzeniem gospodarki rynkowej nastąpiło urealnienie cen nośników energii,  

co zmusiło jej odbiorców do szukania rozwiązań dających oszczędności w tym zakresie. 

Niekorzystna struktura zasobów paliw naturalnych w Polsce (monokultura węgla) jest przyczyną 

nieprawidłowej proporcji pokrycia zapotrzebowania na energię pierwotną za pomocą różnych nośników. 

Udział paliw stałych w gospodarce energetycznej Polski wynosi ok. 77%, a paliw węglowodorowych (oleje 

opałowe, gaz) ok. 21%, co w porównaniu z wysokorozwiniętymi krajami Europy Zachodniej jak również 

Węgrami, Czechami czy Słowacją, jest niekorzystne z uwagi na duży udział paliw stałych i związane z tym 

zanieczyszczenie środowiska. Występuje również zbyt mały udział odnawialnych źródeł energii, szczególnie 

w porównaniu z krajami „starej” Unii Europejskiej. 

W Polsce udział sektora bytowo-komunalnego w ogólnym zużyciu energii wynosi ok. 40%,  

z czego 36% przypada na budynki, przy czym ok. 30% przypada na budynki mieszkalne,  

a reszta na budynki użyteczności publicznej. Ponieważ tam, gdzie zużywa się znaczne ilości energii, można 

też jej dużo zaoszczędzić, stąd duże możliwości samorządów terytorialnych administrujących częścią 

budynków mieszkalnych i będących właścicielami dużej ilości budynków użyteczności publicznej do działań 

w tym zakresie, począwszy od szczebla podstawowego, czyli od gminy. Również bardzo duże możliwości 

oszczędzania mają odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) oraz inni drobni odbiorcy. 

W chwili obecnej sektor bytowo-komunalny zużywa nadmierne ilości energii. Sami użytkownicy mieszkań 

nie mają jednak pełnych możliwości ograniczenia kosztów ogrzewania ze względu na stan techniczny 

i dalekie od nowoczesnych rozwiązania techniczne instalacji dostarczających energię do poszczególnych 

lokali. Szczególny wpływ na taki stan ma brak liczników energii, urządzeń regulacyjnych, niska sprawność 

źródeł ciepła, duże straty ciepła w instalacjach, ale także duże straty ciepła istniejących budynków, nierzadko 

wielokrotnie przekraczające obecnie obowiązujące normatywy. Rezerwy powstałe po usunięciu powyższych 

przyczyn są znaczne i sięgają 30 - 40% energii zużywanej do ogrzewania i podgrzewania wody 

wodociągowej. 

Wykorzystanie tych rezerw jest możliwe przez poprawę stanu technicznego istniejących układów 

zaopatrzenia w ciepło i samych budynków poprzez: 

− modernizację źródeł ciepła, 

− termomodernizację budynków, 

− modernizację instalacji odbiorczych (centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej). 

 

Działania termomodernizacyjne prowadzone w budynkach mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla 

siedlisk gatunków chronionych, w szczególności ptaków i nietoperzy. W związku z tym, zaplanowane do 

przeprowadzenia remonty i ocieplenia budynków wykonywane będą z uwzględnieniem potrzeb 

biologicznych zwierząt, nie naruszając przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz nie przyczyniając się do 

zmniejszenia populacji gatunków chronionych. Przed przystąpieniem do prac w obrębie budynków 

dokonana zostanie ich obserwacja pod kątem występowania gatunków chronionych. W przypadku, gdy 

planowane czynności wiązać się będą z naruszeniem zakazów określonych w art. 52 Ustawy o ochronie 

przyrody, przed ich wykonaniem należy uzyskać stosowne zezwolenie wydane przez Generalnego lub 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.  

Zastosowanie powyższych rozwiązań spowoduje generalne podniesienie sprawności użytkowej 

eksploatowanych układów poprzez bardziej efektywną konwersję energii chemicznej paliwa na energię 

cieplną oraz bardziej optymalne wykorzystanie wytworzonej energii. Wiąże to się z dopasowaniem 

wydajności instalacji i urządzeń odbiorczych do aktualnych potrzeb cieplnych ogrzewanych pomieszczeń 

czy też produkcji ciepłej wody użytkowej. 

Jednocześnie w obiektach nowo wznoszonych należy stosować nowoczesne rozwiązania techniczne 

o wysokiej sprawności użytkowej tj.: 

− nowoczesne rozwiązania źródeł ciepła opartych o kotły grzewcze o wysokiej sprawności opalanych 

paliwem ciekłym lub gazowym, 

− instalacje grzewcze wyposażone w urządzenia regulacyjne pozwalające na oszczędną ich eksploatację, 
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− instalacje grzewcze i ciepłej wody użytkowej wyposażone w urządzenia pomiarowe, umożliwiające 

indywidualne rozliczanie, co skłania użytkowników do działań zmierzających do oszczędzania energii, 

− właściwą izolację termiczną instalacji, co zminimalizuje niepożądane straty ciepła, 

− budynki o przegrodach charakteryzujących się małym współczynnikiem przenikania ciepła, co najmniej 

nie przekraczającym obowiązujących normatywów. 

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, poza podstawowym, ekonomicznym aspektem, 

zapewnia każdemu użytkownikowi wygodną, bezpieczną i łatwą eksploatację urządzeń. 

Niebagatelną zaletą stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych jest ograniczenie zanieczyszczenia 

środowiska poprzez zmniejszenie ilości spalanego paliwa oraz zmianie paliwa stałego (węgiel) na bardziej 

ekologiczne paliwa ciekłe, gazowe lub biopaliwa. Kwestia ochrony środowiska ma duże znaczenie ze 

względu na rolniczy charakter gminy. 

Zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi, zwierząt lub 

technologii przemysłowych wymaga wytworzenia i dostarczenia odpowiedniej  ilości ciepła. Ciepło to 

uzyskuje się najczęściej z konwersji energii chemicznej paliwa stałego, ciekłego lub gazowego. W ostatnich 

latach również coraz większą ilość energii uzyskuje się z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia 

wiatru, słoneczna, geotermalna, fal i pływów morskich. Jednak w zaopatrzeniu w ciepło budynków dominuje 

ciągle energia uzyskiwana ze spalania paliw w paleniskach kotłów. 

Ogólnie źródła ciepła można podzielić na: 

− źródła indywidualne (miejscowe), 

− kotłownie wbudowane, 

− ciepłownie, 

− elektrociepłownie, 

Obecnie największą sprawnością i największą ilością energii wyprodukowanej z jednostki paliwa umownego 

charakteryzują się nowoczesne kotły opalane gazem, lekkim olejem opałowym oraz biopaliwami takimi jak 

słoma i pellet. Ze źródeł ciepła z kotłami opalanymi węglem największą sprawność mają duże jednostki 

instalowane w elektrociepłowniach. Najmniejszą sprawnością charakteryzuje się produkcja energii 

elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej. Wynika to z niskiej sprawności teoretycznej obiegu 

termodynamicznego, który jest podstawą działania elektrowni kondensacyjnej. 

Do niedawna kotły gazowe (podobnie olejowe) produkowane w Polsce charakteryzowały się prostą 

konstrukcją i były urządzeniami dość przestarzałymi technologicznie (atmosferyczne palniki inżektorowe, 

zapalanie za pomocą dyżurnego płomyka, prymitywna automatyka), a ich sprawności mieściły się w 

granicach 65 – 70 %. Nie stanowiły one zatem zbyt wielkiej konkurencji dla kotłów opalanych paliwami 

stałymi. 

Zastosowanie nowoczesnych kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biopaliwem  

w miejsce przestarzałych lub w miejsce kotłów węglowych daje wyraźne oszczędności energii pierwotnej 

(39 – 43 %). Poza tym należy stwierdzić, że: 

− najbardziej niekorzystny ze względu na ilość zużytej energii pierwotnej jest układ ogrzewania 

elektrycznego oporowego (361% energii pierwotnej w paliwie stałym zużytym w elektrowni), 

− w razie stosowania paliw stałych najbardziej efektywne energetycznie jest skojarzone wytwarzanie 

energii cieplnej i elektrycznej w elektrociepłowniach, 

− źródła ciepła opalane węglem o małych mocach (kotłownie lokalne i indywidualne  

w małych domach) są nieopłacalne energetycznie i uciążliwe dla środowiska naturalnego, 

− bardzo korzystne energetycznie i z punktu widzenia ochrony środowiska są układy grzewcze na paliwo 

gazowe lub ciekłe, wyposażone w nowoczesne jednostki kotłowe oraz kotłownie wykorzystujące 

w procesie spalania biopaliwa tj. pellet, słoma, drewno, owies, 

− rozwiązaniem, mającym w przyszłości szanse na powszechne stosowanie, są pompy ciepła z napędem 

silnikiem spalinowym lub turbiną gazową, obecnie rzadko stosowane ze względu na wysokie koszty 

inwestycyjne. 

Modernizacja źródeł ciepła z technicznego punktu widzenia polega na: 

− wymianie istniejących kotłów na nowocześniejsze, o wyższej sprawności i mniejszej emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery, 

− zastosowaniu nowoczesnych, wysokosprawnych i powodujących małe straty ciepła układów i urządzeń 

do przygotowania ciepłej wody użytkowej – w przypadku kotłowni dwufunkcyjnych, 
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− zastosowaniu elektronicznych regulatorów automatyzujących proces spalania paliwa  

i dostosowujących produkcję ciepła do aktualnych warunków pogodowych oraz do chwilowego rozbioru 

ciepłej wody użytkowej, 

− zastosowaniu pomp obiegowych w instalacjach centralnego ogrzewania, tam gdzie przed modernizacją 

instalacja pracowała jako grawitacyjna, 

− dostosowaniu istniejących kominów do specyficznych wymogów, jakie stawia zastosowanie kotłów 

opalanych gazem lub olejem opałowym, przez stosowanie wkładek z blachy stalowej chromoniklowej, 

bądź budowie nowych kominów zewnętrznych dwuściennych ze stali chromoniklowej, 

− stosowaniu stacji uzdatniania wody, przedłużającej żywotność urządzeń grzewczych  

i instalacji oraz gwarantujących zachowanie wysokiej sprawności, dzięki znacznej redukcji odkładania 

się kamienia kotłowego na powierzchniach ogrzewalnych kotłów  

i w rurociągach instalacji. 

Obecnie przy modernizacji źródeł ciepła stosowane są następujące rodzaje kotłów lub innych układów 

grzewczych: 

 

1. KOTŁY NA PALIWA STAŁE (WĘGIEL) 

Nowoczesne kotły na paliwa stałe wyposażone są w automatyczny regulator procesu spalania, sterujący 

ilością powietrza dolotowego do komory spalania w funkcji temperatury wody wylotowej lub temperatury 

w ogrzewanym pomieszczeniu, zabezpieczający również przed wrzeniem wody i wygaśnięciem ognia. Kotły 

te są często wyposażane w przykotłowy zasobnik paliwa o dużej pojemności, z którego węgiel do paleniska 

podawany jest automatycznie. Sprawność kotłów wynosi 70—80%. Pomimo wysokiej sprawności 

w porównaniu ze stosowanymi wcześniej kotłami węglowymi, niedorównującej jednak nowoczesnym 

kotłom na paliwa gazowe i ciekłe, oraz ograniczeniem uciążliwości obsługi, nie zaleca się stosowania tych 

kotłów przy modernizacji źródeł ciepła z uwagi na: 

− mniejszą sprawność, niż nowoczesnych kotłów gazowych i olejowych, 

− dużą emisję zanieczyszczeń do atmosfery, 

− jakość regulacji temperatury nie dorównującą układom stosowanym w kotłowniach gazowych, 

olejowych i na biopaliwa. 

Zastosowanie takiego kotła można rozważać jedynie w następujących przypadkach: 

− braku możliwości podłączenia do sieci gazowej, 

− braku możliwości lokalizacji zbiorników oleju opałowego i gazu płynnego, 

− ze względu na niskie koszty inwestycyjne, przy braku środków finansowych  

i konieczności wymiany istniejącego kotła węglowego w przypadku awarii. 

2. KOTŁY OPALANE GAZEM ZIEMNYM 

Zaletami tych kotłów są: 

− wysoka sprawność 91–93%, w przypadku kotłów kondensacyjnych powyżej 100%, 

− niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery, 

− brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej, 

− możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego, 

− oszczędność miejsca – brak magazynu paliwa, 

− stała gotowość do pracy i szybki rozruch, 

− opłata za paliwo następuje po jego zużyciu. 

Wady: 

− konieczność budowy przyłącza gazu, 

− zależność od jedynego dostawcy gazu przewodowego w Polsce jakim jest Polskie Górnictwo Naftowe 

i Gazownictwo. 

Kotły opalane gazem ziemnym należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie istnieje 

możliwość przyłączenia do sieci gazowej, a koszty wykonania przyłącza nie są zbyt wysokie.  

3. KOTŁY OPALANE LEKKIM OLEJEM OPAŁOWYM LUB GAZEM PŁYNNYM. 

Zaletami tych kotłów są: 

− wysoka sprawność – ok. 90%, 

− niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery, 

− brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej, 

− możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego, 

− stała gotowość do pracy i szybki rozruch, 

Id: AE8405A5-0D1B-4C3E-9276-A70E0BFD91A4. Podpisany Strona 67



 

 

 

− dowolny wybór dostawcy paliwa. 

Wady: 

− konieczność budowy magazynu oleju lub zbiornika na gaz płynny, 

− wysoki koszt paliwa, 

− opłata za paliwo następuje przed jego zużyciem, 

Kotły opalane lekkim olejem opałowym lub gazem płynnym należy stosować przy modernizacji kotłowni 

wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej, lub koszty przyłączenia są zbyt 

wysokie ze względu na znaczną odległość, bądź konieczność przebudowy istniejącej sieci rozdzielczej. 

Wyboru między olejem opałowym, a gazem płynnym należy dokonać po szczegółowej analizie kosztów 

inwestycji oraz późniejszych kosztów eksploatacji kotłowni, biorąc pod uwagę aktualne ceny paliw 

i ewentualnie przewidując ich przyszłe zmiany. 

4. KOTŁY OPALANE BIOPALIWAMI (PELLET, ZRĘBKI, SŁOMA) 

Zaletami tych kotłów są: 

− wysoka sprawność – 80-90%, 

− niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery, 

− brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej (wyjątek – słoma), 

− możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego, 

− stała gotowość do pracy i szybki rozruch, 

− dowolny wybór dostawcy paliwa. 

Wady: 

− dość wysoki koszt urządzeń, 

− duże gabaryty w przypadku kotłów opalanych słomą, 

− konieczność budowy magazynu paliwa, w przypadku słomy – o dużej kubaturze, 

− opłata za paliwo następuje przed jego zużyciem, 

Kotły opalane biopaliwami należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie nie ma 

możliwości przyłączenia do sieci gazowej, lub koszty przyłączenia są zbyt wysokie  

ze względu na znaczną odległość, bądź konieczność przebudowy istniejącej sieci rozdzielczej. Wyboru 

rodzaju biopaliwa dokonać po szczegółowej analizie kosztów inwestycji oraz późniejszych kosztów 

eksploatacji kotłowni, biorąc pod uwagę aktualne ceny paliw i ewentualnie przewidując ich przyszłe zmiany, 

a także możliwości dostawy od lokalnych producentów. 

5. KOTŁY ZASILANE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 

Zalety: 

− bardzo wysoka sprawność kotłowni – 99%, 

− bardzo niskie koszty inwestycyjne, 

− brak instalacji odprowadzenia spalin, 

− brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery w miejscu lokalizacji kotłowni, 

− możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego, 

Wady: 

− duże koszty eksploatacji ze względu na wysoką cenę energii elektrycznej, nawet w systemie 

dwutaryfowym, 

− zależność od dostawcy energii elektrycznej. 

6. POMPY CIEPŁA 

Pompy ciepła umożliwiają wykorzystanie energii cieplnej zgromadzonej w środowisku naturalnym, 

a w szczególności w: 

− ciekach wodnych powierzchniowych i podziemnych, 

− powietrzu, 

− gruncie. 

Zaletami układu ogrzewania z pompą ciepła są: 

− 75% energii zużywanej przez układ czerpane jest z odnawialnego (bezpłatnego) źródła, jakim jest 

środowisko naturalne, 

− brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery w miejscu lokalizacji układu, 

− możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego. 

Wady: 

− do zbudowania układu potrzebne jest sąsiedztwo zbiornika wodnego lub duża powierzchnia terenu, 
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− 25% energii jest dostarczane jest w postaci energii elektrycznej, wady jak w przypadku kotłowni 

elektrycznej, 

− wysokie koszty inwestycyjne, 

W przypadku wykorzystania do napędu pompy silnika spalinowego lub turbiny gazowej maleją wprawdzie 

koszty eksploatacji, ale znacznie rosną koszty inwestycyjne. 

7. KOLEKTORY SŁONECZNE 

Kolektory słoneczne wykorzystują promieniowanie słońca do podgrzewania czynnika grzewczego, który 

stosowany jest do przygotowania ciepłej wody użytkowej w podgrzewaczach pojemnościowych z dwoma 

wężownicami. Druga wężownica zasilana jest czynnikiem grzewczym z kotłowni i podgrzewa wodę w 

przypadku zachmurzenia. 

Zalety: 

− znikome koszty eksploatacji, 

Wady: 

− duże koszty inwestycyjne, 

− konieczność współpracy z innym źródłem ciepła np. kotłownią gazową, olejową lub  

na biopaliwo, 

− konieczność dostosowania konstrukcji dachu do zamontowania kolektorów, 

− zależność wydajności układu od warunków pogodowych i pory roku. 

Należy stwierdzić, że modernizację źródeł ciepła na terenie gminy należy prowadzić  

w oparciu o kotły opalane biopaliwem lub gazem ziemnym w przypadku realizacji gazyfikacji gminy. 

Wyboru rodzaju paliwa należy dokonywać biorąc pod uwagę możliwość i koszty podłączenia do sieci 

gazowej. Ponadto, przy modernizacji kotłowni należy brać pod uwagę warunki techniczne, jakie zostały 

przytoczone na początku niniejszego rozdziału. 

Modernizacja kotłowni musi być poprzedzona opracowaniem szczegółowego projektu budowlanego 

i wykonawczego, który m.in. powinien rozwiązać następujące zagadnienia: 

− optymalny dobór kotła lub kotłów, 

− wybór kotła o odpowiedniej konstrukcji, 

− wybór optymalnego układu regulacji, dostosowanego do ilości i rodzaju zastosowanych kotłów oraz 

charakteru odbiorcy ciepła, 

− wybór układu technologicznego kotłowni dostosowanego do charakteru odbiorcy, 

− określenie i dobór urządzeń i osprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania kotłowni, 

− określenie obliczeniowego zużycia paliwa w sezonie grzewczym, bądź w roku  

w przypadku kotłowni dwufunkcyjnych. 

W celu racjonalizacji wykorzystania energii na terenie gminy możliwa jest także realizacja inwestycji 

związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego. Nie można bowiem zapomnieć, że władze samorządowe 

zobowiązane są do utrzymania takiego oświetlenia i zapewnienia mieszkańcom gminy bezpiecznych 

warunków do podróżowania po zmroku. W tym też celu niezbędne jest zapewnienie funkcjonowania 

sprawnego i efektywnego oświetlenia. Jedną z możliwości poprawy wykorzystania energii w tym celu jest 

modernizacja obecnie ustawionych lamp i wykorzystanie nowoczesnych, a przez to bardziej oszczędnych 

lamp oświetleniowych. Inną możliwością jest wykorzystanie do oświetlenia systemów hybrydowych 

związanych z pozyskiwaniem energii wiatru oraz słońca. Hybrydowe światła uliczne działają w oparciu 

o elektryczność powstałą poprzez przechwytywanie energii słonecznej za pomocą paneli słonecznych oraz 

energii wiatru przy użyciu silników wiatrowych. Kombinacja ta sprawia, że systemy te są bardziej 

praktyczne w stosunku do systemów oświetleniowych opierających się jedynie na energii słonecznej. 

Hybrydowe zasilanie jest wyposażone w akumulatory pozwalające na działanie od trzech do pięciu dni, 

niezależnie od warunków atmosferycznych. Wiatrowo – słoneczna metoda oświetlenia jest 

samowystarczalna, niezależna oraz eliminuje potrzebę budowania ziemnych łączy elektrycznych, które są 

typowe dla konwencjonalnych systemów oświetleń ulicznych. Wykorzystanie systemów hybrydowych 

przyczynia się również do zmniejszenia ilości środków ponoszonych przez władze gminne na zapewnienie 

odpowiednich standardów związanych z oświetleniem ulicznym. Trzeba bowiem wskazać, że oświetlenie 

zasilane energią słoneczną i wiatrową jest darmowe, a zatem w przypadku zastosowania wskazanych 

rozwiązań możliwe jest uzyskanie dużych oszczędności w budżecie gminy i przeznaczenie dodatkowych 

środków na inwestycje rozwojowe, przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności danej jednostki 

samorządowej. 

Id: AE8405A5-0D1B-4C3E-9276-A70E0BFD91A4. Podpisany Strona 69



 

 

 

Trudno jest sporządzić dokładny spis projektów przewidywanych do wykonania przez mieszkańców Gminy 

Gogolin, spodziewać się jednak należy, że podążając za przykładem władz analizowanej jednostki 

samorządu terytorialnego, osoby zamieszkujące Gminę Gogolin przystąpią do wykonywania inwestycji 

mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię, a to wpłynie z kolei do poprawy 

stanu środowiska przyrodniczego w tej części województwa. 

9.2. Działania termomodernizacyjne. 

Podstawowym przedsięwzięciem jakie powinno być realizowane w celu ograniczenia strat i zużycia ciepła 

jest przeprowadzenie termomodernizacji budynku. Powszechnie przyjmuje się, że termomodernizacja to 

działanie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej na potrzeby danego 

budynku. Działania składające się na ten proces dotyczą głównie docieplenia budynku oraz usprawnienie 

instalacji ogrzewania i ciepłej wody. Termomodernizacja wymaga poniesienia nakładów finansowych, ale 

przy dobrym rozpoznaniu i wyborze metody postępowania, można ją wykonać w taki sposób, że związane 

z tym koszty będą pokrywane głównie z uzyskanych oszczędności. 

Główną przyczyną dużego zużycia ciepła na ogrzewanie budynków są nadmierne straty ciepła. Większość 

budynków jest niedostatecznie zabezpieczona (izolowana) przed utratą ciepła z pomieszczeń. Przepisy 

budowlane w ubiegłych latach stawiały niewielkie wymagania w tej dziedzinie, a nawet i te często nie były 

dotrzymywane. Dlatego poprzez ściany zewnętrzne, stropy, poddasza lub stropodachy tracone są znaczne 

ilości ciepła. 

Duże straty ciepła powodują także okna, które oprócz niskiej jakości termicznej są ponadto nieszczelne. 

W niektórych budynkach powierzchnia okien jest zbyt duża, tzn. wielkość okien nie wynika z potrzeby 

racjonalnego oświetlenia wnętrz światłem dziennym, ale z mody architektonicznej. 

Kolejną przyczyną wysokiego zużycia ciepła jest niska sprawność instalacji grzewczych wynikająca głównie 

ze stosowania przestarzałych źródeł ciepła. Również wewnętrzne instalacje c.o. są często rozregulowane, 

rury są zarośnięte osadami stałymi i źle izolowane. 

Najważniejszym elementem ocieplenia budynku jest warstwa materiału izolacji cieplnej. Jest to ten element 

ocieplenia, którego właściwości decydują o utrzymywaniu ciepła w pomieszczeniach i o oszczędności 

kosztów ogrzewania, czyli o skuteczności ocieplenia. Dlatego bardzo ważne jest zastosowanie materiału 

izolacyjnego o wysokiej jakości i odpowiedniej grubości. Oszczędzanie na grubości i jakości warstwy 

izolacyjnej jest wielkim błędem, gdyż na koszt wykonania ocieplenia wpływa to bardzo nieznacznie, 

a bardzo znacznie na koszty ogrzewania. Tak np. jeżeli zamiast ocieplenia z warstwą izolacji o grubości 14 

cm wykonane zostanie ocieplenie z warstwą 10 cm, to koszty wykonania zmniejszą się zaledwie około 5 %, 

a po wykonaniu termomodernizacji coroczne straty ciepła przez ściany będą wyższe o około 30 %, co 

w znacznym stopniu podwyższy koszty ogrzewania. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Ocieplenie polega na dodaniu do istniejącej ściany - dodatkowej warstwy materiału o wysokich 

właściwościach izolacyjnych. Ocieplenie powoduje zmniejszenie strat ciepła, a także podwyższenie 

temperatury na wewnętrznej powierzchni ściany, co pozytywnie wpływa na komfort użytkowania oraz 

eliminuje możliwość skraplania się pary wodnej i powstawania pleśni. Stopień izolowania cieplnego ścian 

charakteryzuje współczynnik przenikania ciepła „U". Czym współczynnik mniejszy, tym mniejsze straty 

ciepła przez ścianę. W ścianach budynków zbudowanych kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu „U" ma 

wartość około 1 W/(m2K). Przez ocieplenie zmniejszamy tę wartość np. do 0,25-0,30 W/(m2K), co oznacza 

trzy- lub czterokrotną poprawę właściwości izolacyjnych ściany. Ocieplenie można wykonać wieloma 

metodami. Podstawowy podział tych metod to ocieplanie od wewnątrz i od zewnątrz. Ocieplenie od 

zewnątrz jest zdecydowanie najbardziej skuteczne i najwygodniejsze w realizacji. Ocieplenie od wewnątrz 

stosowanie jest tylko wyjątkowo np. w budynkach zabytkowych lub w budynku o rzeźbionych elewacjach, 

a także gdy ociepla się tylko niektóre pomieszczenia. 

Ocieplenie dachu 

Ocieplenie stropu pod nie ogrzanym poddaszem polega na ułożeniu dodatkowej warstwy izolacji na stropie. 

Jeżeli poddasze nie jest użytkowane - to ocieplenie można wykonać z dowolnego materiału izolacyjnego 

w postaci płyt, mat, filców czy materiałów sypkich. W poddaszach użytkowych nieogrzewanych izolację 

wykonuje się z materiałów płytowych i zabezpiecza przed uszkodzeniem ułożoną na izolacji warstwą gładzi 

cementowej lub warstwą desek. Położenie dodatkowej warstwy materiału izolacyjnego na strychu, do 

którego jest łatwy dostęp jest operacją prostą i tanią. Znacznie bardziej skomplikowana jest sytuacja z tzw. 

stropodachem wentylowanym, w którym nad stropem najwyższej kondygnacji, a pod płytami dachowymi 

jest kilkudziesięciocentymetrowa przestrzeń powietrzna, do której nie ma bezpośredniego dostępu. W takim 
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przypadku stosuje się metodę, która polega na wdmuchiwaniu do zamkniętej przestrzeni stropodachu 

specjalnie przygotowanego materiału izolacyjnego, który tworzy na powierzchni stropu grubą warstwę 

ocieplającą. Docieplenie stropodachów pełnych (bez przestrzeni powietrznej) w przypadku dobrego stanu 

istniejących warstw izolacyjnych i pokryciowych, wykonuje się przez ułożenie dodatkowych warstw 

materiałów izolacyjnych na istniejącym pokryciu oraz wykonanie na izolacji nowego pokrycia. 

Ocieplenie stropów nad piwnicą 

Ocieplenie wykonuje się od strony pomieszczeń piwnicznych, przez przyklejenie lub podwieszenie płyt 

izolacyjnych. Podwieszenie płyt może być wykonane za pomocą haków i siatki stalowej. Warstwę 

izolacyjną można pozostawić nieosłoniętą lub można ją osłonić folią aluminiową, tapetą, tynkiem itp. 

Wymiana okien 

Najbardziej efektywnym sposobem zmniejszenia strat przez okna jest wymiana istniejących okien na nowe 

o wysokich właściwościach izolacyjności termicznej. Na rynku są dostępne rożne typy energooszczędnych 

okien: drewniane, tworzywowe i aluminiowe, szklone podwójnie lub potrójnie z zastosowaniem specjalnego 

szkła itd. W oknach tych stosowane są zestawy szklane złożone z 2-ch lub 3-ch fabrycznie ze sobą 

sklejonych szyb, przy czym kilkumilimetrowa przestrzeń pomiędzy szybami jest wypełniona suchym 

powietrzem lub specjalnym gazem. Wymiana okien na nowe o wyższej jakości jest kosztowna, ale nowe 

okna mają szereg zalet użytkowych: dobre cechy izolacyjności cieplnej, łatwość konserwacji (okien 

z tworzyw sztucznych nie trzeba malować), wysoką izolacyjność akustyczną (dobre tłumienie hałasów 

zewnętrznych) i większą szczelność. Tradycyjne okna charakteryzuje współczynnik przenikania ciepła „U" 

o wartości powyżej 2,6 W/m2. W nowych oknach „U" powinno mieć wartość w granicach 1,1-1,3 W/m2. 

Modernizacja systemu wentylacji 

Wentylacja naturalna grawitacyjna nie zapewnia warunków dobrego przewietrzania ani oszczędności ciepła 

i dlatego powinna być zastępowana przez doskonalsze rozwiązania. Doskonalszym rozwiązaniem jest 

wentylacja o kontrolowanym (czyli sterowanym) przepływie powietrza np. przez zastosowanie okien 

wyposażonych w nawiewniki powietrza, czyli specjalne otwory dla przepływu powietrza o regulowanej 

wielkości. Mogą to być nawiewniki automatycznie dostosowujące wielkość przepływu powietrza 

w zależności od potrzeb. Stosowane są np. nawiewniki higrosterowane, czyli reagujące na poziom 

wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Przy powiększonej wilgotności w pomieszczeniu nawiewnik 

automatycznie powiększa przepływ powietrza. System wentylacji grawitacyjnej higrosterowanej składa się 

z higrosterowanych nawiewników umieszczonych w pokojach oraz higrosterowanych kratek wywiewnych 

w kuchniach i łazienkach. Nawiewniki mogą być montowane w górnej części okna lub nad oknem. Drzwi 

do łazienek powinny być obowiązkowo wyposażone w otwory lub szczeliny wentylacyjne. Można także 

zastosować wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z rekuperacją (odzyskiem) ciepła, która 

zapewnia najlepszą kontrolę ilości i jakości powietrza doprowadzanego do pomieszczeń. Wymaga ona 

większych nakładów inwestycyjnych, które jednak szybko się zwracają. 

Modernizacja systemu ogrzewania 

Stan i wyposażenie instalacji ogrzewania ma podstawowy wpływ na zużycie energii cieplnej. Dlatego też 

konieczne jest doprowadzenie instalacji do maksymalnie możliwej sprawności. Jeżeli budynek zasilany jest 

z własnej kotłowni użytkowanej przez 10-15 i więcej lat, to kotłownia ta wymaga modernizacji. 

Powszechnie występującą wadą użytkowanych od dłuższego czasu lokalnych kotłowni jest niska sprawność 

kotłów. Ponadto kotły opalane węglem lub koksem wytwarzają duże ilości pyłów i gazów, które stanowią 

szczególnie uciążliwe zanieczyszczenie środowiska (zjawisko niskiej emisji). Dlatego kotły te powinny być 

zastępowane przez kotły na paliwa gazowe (gaz ziemny, gaz propan) lub płynne (olej opałowy), które mają 

znacznie wyższą sprawność, są wygodne w eksploatacji i obsłudze oraz wywołują znacznie mniejsze 

zanieczyszczenie środowiska. 

Jeżeli z przyczyn ekonomicznych lub użytkowych konieczne jest dalsze wykorzystanie jako paliwa węgla 

lub koksu, to należy zastosować kotły nowej generacji, które mają znacznie podwyższoną sprawność (np. do 

85 % zamiast 50 % w starych kotłach) oraz emitują znacznie mniej zanieczyszczeń. 

Niską sprawność mają także kotły na gaz lub olej opałowy eksploatowane ponad 10 lat. Ich sprawność 

wytwarzania ciepła i regulacji jest znacznie niższa niż produkowanych obecnie, dlatego warto rozważyć 

ewentualną ich zamianę na nowe kotły. 

Sprawność - czyli użytkowe wykorzystanie paliwa - jest zależna nie tylko od konstrukcji samego kotła, ale 

także od zastosowanych w nim automatycznych urządzeń regulacyjnych dostosowujących intensywność 

spalania do zmieniającej się temperatury w pomieszczeniach i na zewnątrz budynku. Nowoczesne kotły są 

z reguły wyposażone w automatykę. Kotły starszych generacji należy w ramach modernizacji wyposażyć 

w automatykę lub wymienić je na nowe. W budynkach wybudowanych do lat 60-tych instalacje grzewcze są 
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na ogół całkowicie wyeksploatowane i wskazane jest ich zastąpienie nową instalacją. W instalacjach 

nowszych, w dobrym stanie technicznym powinna być przeprowadzona modernizacja obejmująca 

następujące prace: 

- izolowanie rur przechodzących przez pomieszczenia nieogrzewane lub o niższej temperaturze 

(korytarze, klatki schodowe, piwnice itd.) w celu ograniczenia niekontrolowanych strat ciepła 

- płukanie chemiczne instalacji grzewczej i usuwanie osadów w celu przywrócenia pełnej drożności 

rurociągów i zapewnienia prawidłowej pracy zaworów termostatycznych, 

- uszczelnienie instalacji (likwidacja ubytków wody), 

- likwidacja zbiorczego systemu odpowietrzania i zastosowanie indywidualnych odpowietrzników na 

pionach, 

- zainstalowanie zaworów termostatycznych przy grzejnikach, które umożliwiają regulację temperatury 

w pomieszczeniach i ograniczają dopływ ciepła z instalacji w czasie występowania wewnętrznych 

i słonecznych zysków ciepła, 

- w przypadku modernizacji całego budynku dostosowanie instalacji c.o. do zmniejszonych potrzeb 

cieplnych pomieszczeń (wymagane wykonanie projektu regulacji hydraulicznej), 

- wyposażenie instalacji w urządzenia regulacyjne (regulacja pogodowa). 

Szczególnie ważne jest instalowanie termostatycznych zaworów regulacyjnych, które umożliwiają 

regulowanie temperatury zgodnie z potrzebami i oszczędzanie ciepła. Ponadto zawór automatycznie 

ogranicza dopływ ciepła w czasie ogrzewania pomieszczenia przez promieniowanie słoneczne W nowych 

instalacjach zalecanym rozwiązaniem są przewody rurowe z tworzyw sztucznych, które są lekkie, łatwe 

w montażu i trwałe (nie ulegają korozji i nie zarastają), a także nowego typu grzejniki ograniczające ilość 

wody w instalacji. Możliwe jest także wprowadzenie zupełnie innego systemu ogrzewania jak np. 

ogrzewanie podłogowe lub ścienne lub ogrzewanie przez nawiew ciepłego powietrza. 

Modernizacja instalacji c.w.u. 

Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej obejmować powinna: 

- wymianę niesprawnej aparatury czerpalnej i nieszczelnych przewodów, 

- wykonanie lub naprawę izolacji termicznej przewodów, 

- poprawę działania układu przygotowującego ciepłą wodę oraz układu cyrkulacyjnego i wprowadzenie 

cyrkulacji pompowej z wyłącznikiem czasowym, 

- wprowadzenie automatycznej regulacji temperatury wody oraz pracy pomp obiegowych 

i cyrkulacyjnych, 

- wprowadzenie regulatora ciśnienia na przyłączu wodociągowym, 

- wprowadzenie specjalnej aparatury umożliwiającej oszczędzanie ciepłej wody np. perlatorów (zamiast 

zwykłych siatek prysznicowych), urządzeń zamykających przepływ wody w niezakręconych kranach 

itp. 

 

9.3. Wymiana oświetlenia na energooszczędne 

Znaczna część wewnętrznych systemów oświetleniowych w budynkach bazuje na nieefektywnych 

i przestarzałych technologiach, takich jak świetlówki czy żarówki. Te techniki oświetleniowe można 

z korzyścią zastąpić systemami LED, wyposażonymi w układy regulacyjne. Oświetlenie LED daje szerokie 

możliwości uzyskania systemów oświetleniowych o wysokiej efektywności energetycznej i jakości, zarówno 

w prywatnym, jak i publicznym sektorze. Technologia LED znacząco różni się od pozostałych technologii 

oświetleniowych i niesie ze sobą duże możliwości innowacji. Dzięki niej można uzyskać lepsze warunki 

pracy i wyższe standardy ogólne, a wszystko to poprzez optymalizację natężenia oświetlenia, elastyczność 

regulacji oświetlenia, oświetlanie w miejscach wymagających zmiany widma spektralnego i temperatury 

barwowej, dostosowanie oświetlenia zewnętrznego do dobowych zmian oświetlenia naturalnego, oświetlenie 

inteligentne oraz lepsze wykorzystanie światła dziennego. 

Skuteczność świetlna dobrych produktów LED wynosi ponad 100 lm/W i wykazuje tendencję wzrostową 

z roku na rok. Dla porównania - mocy tradycyjnej 60 W żarówki odpowiada 6 W dioda LED, co znacznie 

ogranicza pobór energii elektrycznej. Lampy LED pobierają nawet 80 % mniej energii elektrycznej niż 

żarówki tradycyjne (przy zapewnieniu jednakowego natężenia oświetlenia). 

9.4. Wymiana urządzeń domowych i biurowych na energooszczędne 

Elektryczność zużywana przez urządzenia RTV-AGD w bardzo dużej mierze wpływa na całkowite zużycie 

energii elektrycznej w obiekcie. Wybór optymalnego i jednocześnie energooszczędnego sprzętu RTV-AGD 

ułatwiają etykiety efektywności energetycznej. System etykietowania został wprowadzony na podstawie 
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Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/30/UE ws wskazania przez etykietowanie oraz 

standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane 

z energią. Lista urządzeń objętych obowiązkiem etykietowania cały czas uzupełniana jest o kolejne pozycje, 

co ułatwia dokonanie wyboru optymalnych modeli coraz większej ilości urządzeń w ramach poszczególnych 

grup. Aby móc korzystać z tego udogodnienia, niezbędna jest znajomość symboli znajdujących się na 

etykietach. Podstawową informacją jest klasa efektywności energetycznej. Oznacza się ją literowo 

w przedziale 10 klas od A+++ do G, przy czym na etykiecie zawsze znajduje się tylko 7 klas, np. od A+++ 

do D, czy od A do G. Jest to uzależnione od grupy produktów i potencjału wprowadzenia w danej grupie 

nowych rozwiązań służących energooszczędności. W miarę postępu technologicznego na etykietach 

produktów obecnie oznaczanych w skali od A do G będą pojawiać się klasy A+, A++ i A+++, a znikać będą 

klasy najniższe: G, F, E. 

Urządzeniem AGD, które zazwyczaj pobiera najwięcej energii elektrycznej w gospodarstwie domowym jest 

lodówka (chłodziarko-zamrażarka). Szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej dla lodówki 

o pojemności około 350 l w klasie A+++ wynosi 183 kWh. Natomiast lodówka tego samego producenta 

o takiej samej pojemności w klasie A++ rocznie zużywa (zgodnie z etykietą energetyczną) 262 kWh energii 

elektrycznej, co stanowi wzrost o 79 kWh (43,2 %). Zużycie energii elektrycznej dla lodówki w klasie 

energetycznej A+ wynosi już 314 kWh, co stanowi wzrost o 131 kWh (71,6 %) - w stosunku do klasy 

A+++. 

 

9.5. Ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych oraz kogeneracja 

Zastosowanie układu przetwarzającego ciepło odpadowe w energię elektryczną lub cieplną może znacząco 

przyczynić się do ograniczenia niekorzystnego oddziaływania przemysłu na środowisko przy jednoczesnym 

zmniejszeniu zużycia energii pochodzących z paliw kopalnych. W różnych gałęziach przemysłu powstają 

duże ilości ciepła odpadowego z urządzeń, takich jak piece piekarnicze, komory lakiernicze, suszarnicze, 

urządzenia do produkcji tworzyw sztucznych, gumy, urządzenia pasteryzujące, instalacje CO 

odprowadzające wysokotemperaturowe spaliny, które można wykorzystać w celu podwyższenia 

efektywności procesów technologicznych, na przykład do wstępnego podgrzewania produktu lub wody 

w wytwornicach pary, do dogrzewania pomieszczeń lub wytwarzania ciepłej wody. Zainstalowanie systemu 

odzysku ciepła odpadowego (wymienniki wysokotemperaturowe) pozwala na redukcję kosztów zużycia 

energii nawet o 60 %. 

Kogeneracja jest to proces, w którym energia pierwotna zawarta w paliwie (gaz ziemny lub biogaz) jest 

jednocześnie zamieniana na dwa produkty: energię elektryczną i ciepło. Do produkcji tych samych ilości 

prądu i ciepła zużywa się mniej paliwa niż w przypadku produkcji rozdzielonej. Skojarzone wytwarzanie 

energii pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie paliwa wprowadzonego do procesu wytwarzania 

jednostki energii (nawet do 40 %) dzięki wysokiej sprawność agregatów kogeneracyjnych (do 96 %). 

Agregat kogeneracyjny zbudowany jest na bazie silnika spalinowego, który napędza trójfazowy generator 

synchroniczny. Ponadto układ chłodzenia agregatu kogeneracyjnego wyposażony jest w wymiennik 

płytowy, za pomocą którego można podłączyć agregat do sieci ciepłowniczej. Podobny wymiennik 

wbudowany jest w układ wydechowy celem odzysku ciepła ze spalin. Za pośrednictwem tych wymienników 

płytowych, ciepło odzyskane z agregatu może być wykorzystywane do ogrzewania budynków lub do celów 

technologicznych. 

Układ kogeneracyjny niesie za sobą za równo korzyści technologiczne, jak i finansowe wszędzie tam, gdzie 

występuje zapotrzebowanie na ciepło oraz energię elektryczną. Z kogeneracji mogą skorzystać przede 

wszystkim: lokalne przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, osiedla mieszkaniowe, zakłady produkcyjne, 

szpitale, hotele, ośrodki wypoczynkowe, baseny, centra handlowe. Główne korzyści technologiczne 

z zastosowania kogeneracji przedstawiają się następująco: 

- kogeneracja może działać jako podstawowe źródło zasilania elektrycznego, 

- zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii (zasilanie podstawowe lub rezerwowe), 

- produkcja ciepła do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 

- produkcja pary wodnej, 

- możliwość wykorzystania nadmiaru ciepła w agregatach chłodniczych. 
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10. ANALIZA MOŻLIWOSCI WYKORZYSTANIA LOKALNYCH I ODNAWIALNYCH 

ŹRÓDEŁ ENERGII. 

Na obszarze Gminy Gogolin występuje możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Zidentyfikowano i oceniono potencjalne możliwości, bazując na: 

• energii wodnej (elektrownie wodne), 

• energii wiatru (elektrownie wiatrowe), 

• energii słonecznej (kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne), 

• biomasie, 

• energii ze źródeł geotermalnych (źródła wysokiej entalpii - ciepłownie geotermalne i źródła 

niskiej entalpii - pompy ciepła). 

10.1. Energia wiatru 

Energetyka wiatrowa na obszarze Gminy, w świetle obecnych przepisów ustawy o odnawialnych źródła 

energii (tj. Dz.U. 2021 poz. 610 – tekst jednolity) oraz z uwagi na brak wyznaczenia stref lokalizacji 

elektrowni wiatrowych, może być rozwijana jedynie poprzez zastosowanie mikrowiatraków. Zastosowanie 

tego rodzaju technologii może być jedynie źródłem wspierającym, stosowanym w układzie hybrydowym 

z instalacją konwencjonalną. 

Zgodnie z wyznaczonymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie strefami 

energetycznymi wiatru w Polsce, Gmina Gogolin znajduje się w obszarze IV - mało korzystnym.  

W przypadku inwestycji w mikroelektrownie wiatrowe na obszarze Gminy niezbędne będzie opracowanie 

potencjalnej mapy wiatrowej dotyczącej tylko analizowanego obszaru, gdyż z uwagi na zabudowę i lokalne 

wzniesienia lub obniżenia powierzchni terenu, faktyczny uzysk energetyczny może się różnić od podanych 

wyżej średnich wartości. 

 

 

Energia wiatru należy do odnawialnych źródeł energii, nie jest jednak dla środowiska neutralna. W praktyce 

bowiem elektrownie wiatrowe mogą wywierać negatywny wpływ na otoczenie – ludzi, ptaki oraz krajobraz. 

Problemem jest np. wytwarzany przez turbiny wiatrowe monotonny, stały hałas o niskim natężeniu, który 

niekorzystnie oddziaływuje na psychikę człowieka. Innym ujemnym aspektem jest wpływ elektrowni na 

ptaki. Szacuje się bowiem, że farma wiatrowa o mocy 80 MW może zabić nawet 3500 ptaków w ciągu roku. 

Nie można też zapomnieć o ujemnym wpływie farm na krajobraz, zajmują one bowiem duże powierzchnie 

i zlokalizowane są często w rejonach turystycznych lub nadmorskich, co zniechęca część osób do 

odwiedzenia takich miejsc. Instalacje wiatrowe utrudniają także rozchodzenie się fal radiowych. 

Zaletami siłowni wiatrowych są: 

• bezpłatność energii wiatru; 

• brak zanieczyszczenia środowiska naturalnego; 

• możliwość budowy na nieużytkach. 

Z kolei jako wady wymienić należy: 

• wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne; 

• zagrożenie dla ptaków i nietoperzy; 

• zniekształcenie krajobrazu. 

Korzyścią ekologiczną wyprodukowania 1 kWh energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej,  

w stosunku do tradycyjnie wyprodukowanej w elektrowni węglowej, jest uniknięcie emisji  

do atmosfery następujących zanieczyszczeń: 5,5 g SO2, 4,2 g NOx, 700 g CO2, 49 g pyłów  

i żużlu. 

Mała elektrownia wiatrowa to elektrownia wiatrowa o niewielkiej mocy mająca zastosowanie w zasilaniu 

dedykowanych odbiorników małej mocy. Często małe elektrownie wiatrowe zwane są Przydomowymi 

Elektrowniami Wiatrowymi. Określenie czy dana elektrownia zalicza się do grupy małych zależy od 

wielkości jej łopat. Jeżeli średnica wirnika nie przekracza 2 m to przyjmuje się, że są to małe elektrownie 

wiatrowe. 

Małe elektrownie wiatrowe wykorzystywane są najczęściej do zasilania budynków mieszkalnych, rolnych 

oraz letniskowych. W zależności od zużycia energii oraz dostępnych lokalnie zasobów wiatru. Do zasilenia 

budynku jednorodzinnego może być potrzebna elektrownia wiatrowa o mocy od 800 W do 5000 W.  

Precyzyjną definicję małej elektrowni wiatrowej określa norma IEC 61400-02. Według niej małą 

elektrownią wiatrową możemy nazwać elektrownię, która spełnia następujące warunki: 

Id: AE8405A5-0D1B-4C3E-9276-A70E0BFD91A4. Podpisany Strona 74



 

 

 

• Powierzchnia zakreślana przez łopaty turbiny <200 m2, ale większa niż 2m2. 

• Moc znamionowa <65 kW. 

• Napięcie generowane mniejsze niż 1000 V a. c. lub 1500 V d. c. 

W praktyce dla gospodarstw rolnych oraz mniejszych zakładów przemysłowych potrzebne mogą być 

elektrownie wiatrowe o mocy między 10 kW i 60 kW. Elektrownia wiatrowa jest podłączona do budynku za 

pośrednictwem falownika, który synchronizuje ją z siecią elektroenergetyczną. 

Mała turbina wiatrowa może dostarczać prąd na potrzeby odbiornika autonomicznego (wydzielonego), czyli 

działającego niezależnie od sieci elektroenergetycznej. Może nim być: 

• wydzielony obwód w domu, zwykle niskonapięciowy (np. obwód oświetleniowy  

czy obwód ogrzewania podłogowego wspomagającego ogrzewanie domu), działający niezależnie od 

pozostałej instalacji elektrycznej w domu - zasilanej z konwencjonalnej sieci elektroenergetycznej, 

albo 

• cała instalacja domowa, odłączana od sieci energetycznej na czas korzystania  

z energii wytworzonej przez przydomową elektrownię, albo w ogóle niepodłączona  

do sieci elektroenergetycznej. Większe elektrownie wiatrowe (zwane też siłowniami) przeznaczone 

są przede wszystkim do wytwarzania energii, która następnie przekazywana jest do sieci 

elektroenergetycznej. Są one jednak znacznie droższe  od małych - przydomowych. 

Energia z małych turbin wiatrowych może także być wykorzystywana na potrzeby ochrony środowiska, np. 

w oczyszczalniach ścieków do napowietrzania ścieków i innych. Warunkowo mogą być lokalizowane na 

obszarach chronionych. Instalacja wszystkich ww. typów elektrowni wiatrowych uwarunkowana jest 

stwierdzeniem braku negatywnego oddziaływania na awifaunę i krajobraz”. 

Na terenie Gminy Gogolin należy wziąć pod uwagę rozwój małych turbin wiatrowych (MTW), 

wykorzystywanych na potrzeby własne właściciela, m.in. do oświetlenia domów, pomieszczeń 

gospodarczych, ogrzewania. MTW mają liczne zalety, do których zaliczyć można: 

− odporność na silne wiatry, cyklony, nawałnice, 

− łatwiejszą instalację w porównaniu z dużymi turbinami, 

− brak linii przesyłowych, co powoduje, że nie występują straty przesyłu i koszty eksploatacyjne, 

inwestycyjne oraz konserwacyjne z tym związane, 

− potencjalnie małe oddziaływanie na środowisko, 

− brak wywierania istotnego wpływu na krajobraz, gdyż można je wkomponować  

w otoczenie, a nawet traktować jako elementy dekoracyjne. 

Należy nadmienić, że aby zapewnić odpowiednio wysoką wydajność MTW, ich wysokość  

nie powinna być niższa niż 11 m. 

 

Rysunek 12. Produkcja energii elektrycznej przez MTW o mocy 3 kW 

 

Źródło: www.ogrzewnictwo.pl 

 

Z powyższego wykresu wynika, że najwyższy potencjał produkcji energii elektrycznej  

w Polsce pochodzącej z wiatru przypada na okres jesienno - zimowy, kiedy to prędkości wiatru są 

Id: AE8405A5-0D1B-4C3E-9276-A70E0BFD91A4. Podpisany Strona 75

http://www.ogrzewnictwo.pl/


 

 

 

najwyższe. Zaistniała sytuacja jest bardzo korzystna, ze względu na fakt, że maksymalne sezonowe zasoby 

energii wiatru pokrywają się z największym zapotrzebowaniem na energię w okresie grzewczym. 

W chwili obecnej na terenie Gminy Gogolin nie funkcjonują elektrownie wiatrowe, ani też farmy wiatrowe. 

Powodem braku zainteresowania budowa elektrowni/farm wiatrowych na terenie Gminy są uwarunkowania 

prawne (m.in. zapisy Studium uwarunkowań (…) Gminy Gogolin nie dopuszcza lokalizowania farm 

wiatrowych na terenie Gminy), przyrodnicze, krajobrazowe i sozologiczne związane z lokalizacją na terenie 

Gminy obszarów i obiektów prawnie chronionych, które znacznie ograniczają budowę elektrowni 

wiatrowych.  

10.2. Energia słoneczna 

Energia słoneczna może być przetwarzana w instalacjach solarnych, które wykorzystują pobraną energię 

słoneczną do celów grzewczych związanych z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej, a także 

w instalacjach fotowoltaicznych, które przetwarzają energię słoneczną w energię elektryczną. Energetyka 

słoneczna jest obszarem o stosunkowo najwyższym rozwoju w ostatnich latach, podyktowanym 

w większości możliwościami uzyskania dotacji dla osób fizycznych. 

Gmina Gogolin położona jest na obszarze, gdzie usłonecznienie względne w ciągu roku (czyli liczba godzin 

z bezpośrednio widoczną tarczą słoneczną) waha się w granicach  

30-32%. Natomiast średnioroczne sumy napromieniowania słonecznego całkowitego padającego na 

jednostkę powierzchni poziomej na obszarze Gminy wynoszą 3 700 MJ/m2, zaś roczna liczba godzin czasu 

promieniowania słonecznego 1 450. 

 

Rysunek 13. Potencjał energii słonecznej na terenie Gminy Gogolin [GWh/rok] 

 

Źródło: Plan Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Województwie Opolskim 

 

Biorąc pod uwagę najkorzystniejsze wartości nasłonecznienia, a także usytuowanie instalacji w kierunku 

południowym przy nachyleniu ok. 30o na obszarze Gminy istnieje teoretyczna możliwość wyprodukowania, 

w przypadku zastosowania kolektorów słonecznych, około 520 kWh/m2, a w przypadku instalacji 

fotowoltaicznej uzysk energetyczny wynosi około 950 kWh/kWp zainstalowanej mocy. 

Istnieje możliwość zastosowania obu rodzajów instalacji wykorzystujących energię słoneczną do celów 

grzewczych, jak i produkcji energii elektrycznej, niezbędna jest jednak szczegółowa analiza, w której 

uwzględnione zostanie nachylenie instalacji, możliwość zacienienia, a także zapotrzebowanie energetyczne 

danego budynku. 

Zaletą wykorzystania energii słonecznej jest brak jej negatywnego oddziaływania  

na środowisko. Trudność wykorzystania tego źródła energii wynika zaś z dobowej  
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i sezonowej zmienności promieniowania słonecznego. Do wad należy także mała gęstość dobowa strumienia 

energii promieniowania słonecznego. 

Energię słoneczną wykorzystuje się przetwarzając ją w inne użyteczne formy, a więc w: 

− ciepło – za pomocą kolektorów; 

− energię elektryczną – za pomocą ogniw fotowoltaicznych. 

 

W chwili obecnej na terenie Gminy Gogolin tylko jeden budynek użyteczności publicznej jest wyposażony 

w instalacje solarne – Gminne Centrum Kultury w Gogolinie. Ponadto, część budynków mieszkalnych jest 

wyposażona w instalacje solarne. Mieszkańcy oraz władze Gminy są zainteresowane montażem 

odnawialnych źródeł energii, w związku z czym istnieje możliwość, że kolejne pojedyncze budynki 

mieszkalne na terenie Gminy, w najbliższej przyszłości, zostaną wyposażone w instalacje solarne. (m.in. 

Dom Spokojnej Starości w Kamionku).  

Na terenie Gminy Gogolin niektóre obiekty użyteczności publicznej wyposażone są w instalacje solarne, są 

to m.in.: Gminny Ośrodek Zdrowia oraz Dom Spokojniej Starości Św. Barbary w Kamionku. Z kolei na 

terenie miejscowości Kamień Śląski uruchomiono farmę fotowoltaiczną o łącznej mocy 500 kW wraz 

z pierwszym w Polsce magazynem energii w technologii litowo- jonowej o pojemności 670 kWh. Farma 

pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną obiektów należących do Sebastianeum Silesiacum oraz 

Sanktuarium św. Jacka. 

Budynki mieszkalne również wyposażone są w instalacje solarne jednak brak jest dokładnej ewidencji. 

Mieszkańcy Gminy Gogolin są zainteresowani źródłem energii odnawialnej tego rodzaju i możliwe jest, że 

w najbliższym czasie niektórzy mieszkańcy również wyposażą swoje gospodarstwa w instalacje solarne.  

10.3. Energia ze źródeł geotermalnych 

Ze względu na odmienną technologię i inne kierunki zastosowań w wykorzystaniu energii geotermalnej 

stosuje się podział na geotermię płytką (niskiej entalpii) – pompy ciepła oraz geotermię głęboką (wysokiej 

entalpii) – źródła geotermalne. 

Główną zaletą wykorzystania energii zawartej w wodach geotermalnych (geotermii głębokiej) jest jej 

„czystość”, gdyż zastępując tradycyjne nośniki energii (np. węgiel, koks), energią gorącej wody eliminuje się 

emisję gazów i pyłów, co ma istotny wpływ na środowisko naturalne. Poza tym instalacje oparte 

o wykorzystanie energii geotermalnej odznaczają się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacyjnymi. 

Wadami pozyskiwania tego rodzaju energii są: 

• duże nakłady inwestycyjne na budowę instalacji; 

• ryzyko przemieszczenia się złóż geotermalnych, które na całe dziesięciolecia mogą „uciec” z miejsca 

eksploatacji; 

• ich eksploatację ograniczają często niesprzyjające wydobyciu warunki; 

• efektem ubocznym ich wykorzystania jest niebezpieczeństwo zanieczyszczenia atmosfery, a także 

wód powierzchniowych i podziemnych przez szkodliwe gazy  

(np. siarkowodór) i minerały. 

10.4. Pompy ciepła (indywidualne) 

Na obszarze Gminy Gogolin zastosowanie mogą mieć pompy ciepła z wymiennikami gruntowymi lub 

pompy powietrzne. Instalacja pomp ciepła może być wykorzystywana zarówno w indywidualnych 

budynkach mieszkalnych jak i budynkach użyteczności publicznej czy osiedlach wielorodzinnych. Schemat 

działania takiego układu opiera się na sprężaniu i rozprężaniu czynnika roboczego w instalacji, w trakcie 

którego pobierana jest energia z odnawialnego źródła z otoczenia, a także dostarczana częściowo energia 

elektryczna z zewnątrz. Ponadto istnieje możliwość zastosowania pomp ciepła powietrze - woda, głównie do 

wytworzenia ciepłej wody użytkowej. Jest to pompa, która jako dolne źródło - a więc środowisko, z którego 

pozyskiwane jest ciepło - wykorzystuje dostępne bez ograniczeń powietrze atmosferyczne. 

Jakakolwiek inwestycja powinna jednak być dokładnie scharakteryzowana, wraz z uzyskaniem niezbędnych 

warunków środowiskowych w celu określenia potencjału i opłacalności ekonomicznej. 

W Gminie Gogolin pracują układy pomp ciepła, które ogrzewają Gminne Centrum Kultury. Należy się 

spodziewać, że pomimo ich wysokiego kosztu, będą one spełniały coraz większą rolę w produkcji energii na 

terenie Gminy.  
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10.5. Energia wodna 

Inwestycje w energetykę wodną, oprócz bezpośredniego pozytywnego wpływu na środowisko naturalne 

związanego ze wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, powodują również podwyższenie 

możliwości retencyjnych gminy, a tym samym wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Ponadto, 

zgodnie z obecną polityką adaptacji do zmian klimatu, obiekty retencyjne pozwolą na ograniczenie 

negatywnego wpływu niedoborów opadów deszczu i zminimalizują straty w przypadku obfitych opadów 

i nawałnic. 

Budowa elektrowni wodnych uzależniona jest od spełnienia szeregu wymogów wprowadzonych przepisami 

prawa, do których należą m.in. umożliwienie migracji ryb, jeżeli jest to uzasadnione warunkami lokalnymi, 

zapobieganie stratom ryb przy przejściu przez turbiny elektrowni, ograniczenia w zakresie przekształcenia 

istniejącej rzeźby terenu i naturalnego układu koryta rzeki. Z tego względu nie jest to źródło energii masowo 

wykorzystywane na terenie Polski.  

Energia wody jest nieszkodliwa dla środowiska, nie przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, nie 

powoduje zanieczyszczeń, a jej produkcja nie pociąga za sobą wytwarzania odpadów. Poza tym koszty 

użytkowania elektrowni wodnych są niskie. Jej zaletą jest także stworzenie możliwości wykorzystania 

zbiorników wodnych do rybołówstwa, celów rekreacyjnych czy ochrony przeciwpożarowej. Wśród wad 

hydroenergetyki należy wymienić niekorzystny wpływ na populację ryb, którym uniemożliwia się wędrówkę 

w górę i w dół rzeki, niszczące oddziaływanie na środowisko nabrzeża, a także fakt, że uzależnione od 

dostaw wody hydroelektrownie mogą być niezdolne do pracy np. w czasie suszy. Wadą jest również fakt, że 

niewiele jest miejsc odpowiednich do lokalizacji takich elektrowni. 

W obszarze województwa opolskiego istnieją dogodne warunki dla lokalizacji Małych Elektrowni Wodnych 

(MEW), które stanowią większość planowanych w przyszłości źródeł energii odnawialnej. Jednak jak widać 

na rysunku 10, zgodnie z opracowaniem pt. „Plan Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Województwie 

Opolskim”, w powiecie krapkowickim potencjał do wykorzystania energii z wód powierzchniowych jest 

dość wysoki, natomiast na terenie Gminy Gogolin potencjał ten jest znikomy.  

 

Rysunek 14. Potencjał wód powierzchniowych Gminy Gogolin 

 

Źródło: Plan Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Województwie Opolskim 

 

10.6. Energia biomasy 

Zgodnie z definicją 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 
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przemysłu przetwarzającego ich produkty oraz ziarna zbóż. Ponadto, energia biomasy może być 

wykorzystywana również z odpadów przemysłowych czy oczyszczalni ścieków. 

Mając na uwadze charakter terenu objętego analizą najbardziej uzasadnione jest wykorzystanie odpadów 

z produkcji rolnej, odpadów leśnych, a także możliwość zastosowania upraw roślin energetycznych, 

szczególnie na gruntach ugorowanych i glebach o niskiej przydatności rolniczej, wraz z wykorzystaniem 

odpadów zielonych powstających w związku z utrzymaniem zieleni miejskiej. W przypadku planowania 

inwestycji wykorzystującej biomasę niezbędne jest przeprowadzenie zarówno konsultacji społecznych 

w Gminie Gogolin i gminach ościennych, jak i odpowiednie wyliczenie potencjału i możliwości 

zmagazynowania biomasy.  

Pochodzenie biomasy może być różnorodne, poczynając od polowej produkcji roślinnej,  

poprzez odpady występujące w rolnictwie, w przemyśle rolno – spożywczym, w gospodarstwach 

domowych, jak i w gospodarce komunalnej. Biomasa może również pochodzić z odpadów drzewnych 

w leśnictwie, przemyśle drzewnym i celulozowo – papierniczym. Zwiększa się również zainteresowanie 

produkcją biomasy do celów energetycznych na specjalnych plantacjach: drzew szybko rosnących (np. 

wierzba), rzepaku, słonecznika, wybranych gatunków traw. Ważnym źródłem biomasy są też odpady 

z produkcji zwierzęcej oraz odpady z gospodarki komunalnej. 

Jedną z barier w wykorzystaniu biomasy do celów energetycznych jest dostępność węgla  

kamiennego i wytworzonego z niego koksu. Jedynie wahania cen węgla, który poza tym  

trzeba przeważnie transportować na znaczne odległości oraz łatwość dostępu do paliwa  

w warunkach lokalnych, takiego jak słoma, zrębki leśne, drewno wierzbowe, mogą przyczynić się do 

zwiększenia zapotrzebowania na surowce lokalne. Biomasa charakteryzuje się niską gęstością energii na 

jednostkę (transportowanej) objętości i z natury rzeczy powinna być wykorzystywana możliwie blisko 

miejsca jej pozyskiwania. Jest zasobem ograniczonym. Nie można też zapomnieć, że produkcja biomasy dla 

celów energetycznych jest konkurencją dla produkcji dla celów żywnościowych – powoduje zmniejszenie 

jej zasobów bezpośrednio poprzez przeznaczanie plonów lub pośrednio – przez zmniejszenie powierzchni 

upraw. Poza tym przeznaczenie powierzchni pod plantacje energetyczne niesie zagrożenie dla różnorodności 

biologicznej i często dla naturalnych walorów rekreacyjnych.  

Na terenie Gminy Gogolin, podobnie jak na terenie województwa opolskiego wykorzystuje  

się głównie biomasę w postaci drewna odpadowego, słomy oraz celowych plantacji roślin. 

 

Biomasa z lasów 

Oszacowanie dostępnych zasobów drewna z lasów, wykorzystanych w celach energetycznych możliwe jest 

na podstawie powierzchni gruntów leśnych. Z jednego drzewa w wieku rębnym można uzyskać 54 kg 

drobnicy gałęziowej, 59 kg chrustu oraz 166 kg drewna pniakowego z korzeniami. Przyjmując średnio liczbę 

400 drzew na 1 hektarze można uzyskać 111 t/ha drewna. W ramach analizy przyjęto tę zależność dla 1% 

powierzchni lasów na danym terenie. Wpływ na zasoby biomasy na terenie gminy ma również obecność 

terenów chronionych występujących na tym obszarze. 

 

Tabela 33. Zasoby biomasy z lasów na terenie Gminy Gogolin 

Rok 
Powierzchnia terenów 

leśnych (ha) 
Zasoby drewna (m3/rok) 

Potencjał energetyczny 

(GJ/rok) 

2021 3 464,00 1 932,91 12 370,64 

2022 3 464,00 1 932,91 12 370,64 

2023 3 464,00 1 932,91 12 370,64 

2024 3 464,00 1 932,91 12 370,64 

2025 3 464,00 1 932,91 12 370,64 

2026 3 464,00 1 932,91 12 370,64 

2027 3 464,00 1 932,91 12 370,64 

2028 3 464,00 1 932,91 12 370,64 

2029 3 464,00 1 932,91 12 370,64 

2030 3 464,00 1 932,91 12 370,64 

2031 3 464,00 1 932,91 12 370,64 

2032 3 464,00 1 932,91 12 370,64 

Źródło: Opracowanie własne 
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Potencjalne zasoby biomasy oraz ich prognozowane możliwości energetyczne z terenów leśnych 

znajdujących się w Gminie Gogolin (przy założeniu, że powierzchnia terenów leśnych będzie kształtowała 

się na poziomie około 3 464 ha, w każdym roku), będą kształtowały się na poziomie około 1 932,91 GJ/rok. 

Oznacza to, że w każdym roku poddanym analizie możliwe będzie pozyskanie około 12 370,64 GJ energii 

z biomasy pochodzącej z terenów leśnych.  

 

Biomasa z sadów 

Drewno z sadów na cele energetyczne można uzyskać z corocznych wiosennych prześwietleń drzew oraz 

likwidacji starych sadów. Do obliczenia ilości drewna odpadowego  z sadów przyjęto jednostkowy wskaźnik 

0,35 m3/ha/rok. 

Potencjał energetyczny określono przyjmując kaloryczność drewna na poziomie 9 GJ/m3 (gatunki liściaste 

(powietrzno - suche) - wyschnięte na wolnym powietrzu, o wilgotności około 15–20%). 

 

Tabela 34. Zasoby biomasy z sadów na terenie Gminy Gogolin 

Rok Powierzchnia sadów (ha) Zasoby drewna (m3/rok) 
Potencjał energetyczny 

(GJ/rok) 

2021 13,00 4,55 29,12 

2022 13,00 4,55 29,12 

2023 13,00 4,55 29,12 

2024 13,00 4,55 29,12 

2025 13,00 4,55 29,12 

2026 13,00 4,55 29,12 

2027 13,00 4,55 29,12 

2028 13,00 4,55 29,12 

2029 13,00 4,55 29,12 

2030 13,00 4,55 29,12 

2031 13,00 4,55 29,12 

2032 13,00 4,55 29,12 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Potencjalne zasoby biomasy z sadów oraz ich prognozowane możliwości energetyczne (przy założeniu, że 

powierzchnia sadów będzie kształtowała się na poziomie około 13,00 ha,  w każdym roku), będą 

kształtowały się na poziomie około 29,12 GJ/rok.  

 

Biomasa z drewna odpadowego z dróg 

Informacje o długości dróg będących w zarządzie Gminy przyjęto na podstawie danych udostępnionych 

przez pracowników Urzędu Miejskiego. Ilość zasobów drewna oszacowano metodą wskaźnikową, 

przyjmując ilość drewna możliwego do wykorzystania energetycznego jako 1,5 t/km/rok, uwzględniając iż 

1 m3 drewna = 650 kg. W kalkulacji zasobów drewna odpadowego z pielęgnacji przydrożnych drzew 

uwzględniono także wskaźnik zadrzewienia dróg, który wynosi 0,3. W przypadku długości dróg brano pod 

uwagę wyłącznie drogi gminne, bowiem tylko te odcinki dróg znajdują się w gestii władz samorządu 

gminnego i to one decydują o możliwości przeprowadzenia wycinki tych drzew. Na etapie kalkulacji 

uwzględniono wyłącznie drogi o łącznej długości 57,52 km, będące w zarządzie Gminy i usytuowane na jej 

obszarze. 

Potencjał energetyczny określono przyjmując kaloryczność drewna na poziomie 9 GJ/m3 (gatunkiliściaste 

i iglaste (powietrzno-suche) - wyschnięte na wolnym powietrzu, o wilgotności około 15–20%). 
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Tabela 35. Zasoby biomasy z drewna odpadowego z dróg na terenie Gminy Gogolin 

Rok Długość (km) Zasoby drewna (m3/rok) 
Potencjał energetyczny 

(GJ/rok) 

2021 57,52 86,27 552,15 

2022 57,52 86,27 552,15 

2023 57,52 86,27 552,15 

2024 57,52 86,27 552,15 

2025 57,52 86,27 552,15 

2026 57,52 86,27 552,15 

2027 57,52 86,27 552,15 

2028 57,52 86,27 552,15 

2029 57,52 86,27 552,15 

2030 57,52 86,27 552,15 

2031 57,52 86,27 552,15 

2032 57,52 86,27 552,15 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Powyższa tabela przedstawia szacunkowe wyliczenia dot. potencjału energetycznego biomasy pochodzącej 

z drewna odpadowego z dróg na terenie Gminy Gogolin. Wyrastające przy drogach gminnych nowe drzewa 

i krzewy, które nie zapewniają właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz widoczności trasy, poddawane są 

pracom pielęgnacyjnym, polegającym na ich ścinaniu i wycince. Biomasa pozyskana w ten sposób może 

zostać wykorzystana do pozyskania energii.  

Gmina Gogolin charakteryzuje się niskim potencjałem biomasy z drewna odpadowego  

z pielęgnacji przydrożnych drzew. Należy jednak podkreślić, że faktyczny potencjał tego rodzaju biomasy 

jest jeszcze mniejszy niż ten prognozowany, gdyż przy drogach gminnych znajdują się obecnie śladowe 

ilości drzew. Wynika to z prowadzonej systematycznie wycinki drzew w celu poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego.  

 

Biomasa ze słony i siana 

Słoma 

Słoma to dojrzałe lub wysuszone źdźbła roślin zbożowych; określenia tego używa się również w stosunku do 

wysuszonych łodyg roślin strączkowych, lnu i rzepaku. Słoma jest najczęściej używanym materiałem 

ściółkowym. Stosuje się ją w chowie wszystkich rodzajów zwierząt gospodarskich, zwłaszcza 

w gospodarstwach posiadających tradycyjne budynki inwentarskie. Ilość stosowanej ściółki jest różna 

i zależy m.in. od rodzaju zwierząt, jakości paszy, konstrukcji budynków czy też liczby dni przebywania 

zwierząt w pomieszczeniach. Pogłowie zwierząt na analizowanym obszarze zaprezentowano w poniższej 

tabeli. 

 

Tabela 36. Pogłowie zwierząt na terenie Gminy Gogolin 

Wyszczególnienie Jednostka miary Liczba szt. 

bydło szt. 885 

krowy szt. 223 

trzoda chlewna szt. 3 956 

trzoda chlewna lochy szt. 138 

konie szt. 62 

owce szt. 64 

Źródło: Dane z Urzędu Miejskiego w Gogolinie 
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Słoma stanowi materiał niejednorodny, o stosunkowo niskiej wartości energetycznej odniesionej do 

jednostki objętości, szczególnie w porównaniu z konwencjonalnymi nośnikami energii. Poza tym jest to 

paliwo zdecydowanie lokalne – ze względu na niski ciężar (po sprasowaniu ok. 100 – 140 kg/m3) 

ekonomicznie uzasadniona odległość transportu nie przekracza 50-60 km. Pomimo tych niedogodności jest 

to surowiec, który przy zachowaniu pewnej staranności pozwala uzyskać znaczne ilości czystej, odnawialnej 

energii co roku. 

Potencjał słomy do wykorzystania energetycznego obliczono poprzez obniżenie zbiorów słomy o jej zużycie 

w rolnictwie. Na podstawie dotychczasowych badań i obserwacji przyjęto założenie, że słoma w pierwszej 

kolejności ma pokryć zapotrzebowanie produkcji zwierzęcej (ściółka i pasza) oraz cele nawozowe 

(przyoranie). Dopiero nadwyżki słomy zaproponowano do wykorzystania energetycznego, co 

zaprezentowano w tabeli poniżej: 

 

Tabela 37. Potencjał wykorzystania słomy na terenie Gminy Gogolin 

Rok 

Produkcja słomy (w t) Zużycie słomy (w t) Do 

wykorzystania 

energetycznego 

(w t) 

Potencjał      

 (w GJ) 
zboża 

podstawowe z 

mieszankami 

rzepak          

i rzepik 
razem pasza ściółka przyoranie 

2017 17 293,08 858,26 18 151,34 591,70 1 351,52 0,00 16 208,12 70 505,31 

2018 17 516,84 920,14 18 436,97 579,56 1 227,83 0,00 16 629,59 72 338,70 

2019 17 737,48 984,12 18 721,60 567,42 1 104,13 0,00 17 050,04 74 167,68 

2020 17 955,00 1 050,20 19 005,20 555,28 980,44 0,00 17 469,48 75 992,25 

2021 18 169,42 1 118,38 19 287,80 543,14 856,74 0,00 17 887,91 77 812,42 

2022 18 380,71 1 188,66 19 569,38 531,01 733,05 0,00 18 305,33 79 628,17 

2023 18 588,90 1 261,05 19 849,95 518,87 609,35 0,00 18 721,73 81 439,51 

2024 18 793,97 1 335,53 20 129,50 506,73 485,66 0,00 19 137,11 83 246,45 

2025 18 995,93 1 412,11 20 408,04 494,59 393,73 0,00 19 519,72 84 910,80 

2026 19 247,88 1 490,80 20 738,67 482,45 384,62 0,00 19 871,61 86 441,50 

2027 19 498,16 1 571,58 21 069,74 470,31 375,50 0,00 20 223,93 87 974,08 

2028 19 746,78 1 654,46 21 401,24 458,17 366,39 0,00 20 576,68 89 508,55 

2029 19 993,73 1 739,45 21 733,18 446,03 357,28 0,00 20 929,86 91 044,90 

2030 20 239,01 1 826,53 22 065,54 433,89 348,17 0,00 21 283,48 92 583,14 

2031 20 482,63 1 915,72 22 398,35 421,76 339,06 0,00 21 637,53 94 123,27 

2032 20 724,58 2 007,00 22 731,58 409,62 329,95 0,00 21 992,02 95 665,29 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Z powyższych danych wynika, że Gmina Gogolin posiada potencjał rezerwy słomy, który może być 

wykorzystany na potrzeby energetyczne.  

Siano 

Sianem nazywa się zielone rośliny skoszone przed ukończeniem wzrostu i rozwoju oraz wysuszone 

w naturalnych warunkach do takiego stanu (15-17% wody), aby można je było bezpiecznie przechowywać. 

W bilansie zasobów siana na cele energetyczne uwzględniono powierzchnię łąk na terenie Gminy, 

z założeniem, że na cele energetyczne można wykorzystać 30% ich powierzchni. Założono ponadto, że 

średni plon suchej masy wynosi 4 t/ha. Nie brano tu pod uwagę powierzchni nieużytkowanych pastwisk, 

gdyż plon suchej masy jest trudny do pozyskania z tych terenów. 

W tabeli poniżej podano szacunkową ilość siana, które można wykorzystać na cele energetyczne. Trzeba 

jednak wskazać, że wykorzystanie siana jako surowca energetycznego może się okazać kłopotliwe. 

Szczególnie niekorzystna jest wysoka zawartość chloru w sianie, co powoduje korozję instalacji grzewczych. 

Z tego względu zaleca się – przy próbach wykorzystania siana do celów energetycznych – szczególną 

ostrożność oraz dobór odpowiednich kotłów odpornych na korozję spowodowaną spalaniem tego paliwa. 
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Tabela 38. Zasoby siana 

Rok Do wykorzystania energetycznego (w t) Potencjał energetyczny (GJ/rok) 

2021 215,10 1 376,64 

2022 215,10 1 376,64 

2023 215,10 1 376,64 

2024 215,10 1 376,64 

2025 215,10 1 376,64 

2026 215,10 1 376,64 

2027 215,10 1 376,64 

2028 215,10 1 376,64 

2029 215,10 1 376,64 

2030 215,10 1 376,64 

2031 215,10 1 376,64 

2032 215,10 1 376,64 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Analiza zasobów siana na terenie Gminy Gogolin w latach 2021-2032 wskazuje na niewielki potencjał tego 

surowca energetycznego. Jego wykorzystanie na cele energetyczne wiąże się dodatkowo z koniecznością 

wykonania kosztownej instalacji, co zapewne zniechęci wielu mieszkańców do korzystania z tego 

odnawialnego źródła energii. 

 

Biomasa pozyskiwana z roślin energetycznych 

Na terenie Polski, ze względu na uwarunkowania klimatyczne i glebowe, pod uprawy energetyczne mogą 

być wykorzystywane m.in. następujące rośliny: 

− wierzba wiciowa (energetyczna); 

− topola energetyczna; 

− ślazowiec pensylwański; 

− słonecznik bulwiasty (topinambur); 

− trawy wieloletnie. 

Wierzba energetyczna 

Obecnie coraz większego znaczenia nabiera uprawa wierzby na cele energetyczne. Jest to poza tym nowy, 

dochodowy kierunek produkcji rolniczej. Wierzbowy surowiec energetyczny charakteryzuje się tym, że jest 

w zasadzie niewyczerpalnym i samoodtwarzającym się źródłem. Poza tym spalane drewno jest znacznie 

mniej szkodliwe dla środowiska niż m.in. produkty spalania węgla. Produkcja prawidłowo założonej 

plantacji powinna trwać co najmniej 15-20 lat z możliwością 5-8 – krotnego pozyskiwania drewna w ilości 

10-15 ton suchej masy w przeliczeniu na 1 ha rocznie. Wartość energetyczna 1 tony suchej masy drzewnej 

wynosi 4,5 MWh. 

Szybko rosnące gatunki wierzby dają ekologiczny i odnawialny surowiec do produkcji energii. Podczas 

spalania drewna wierzbowego wydzielają się zaledwie śladowe ilości związków siarki i azotu. Powstający 

wówczas dwutlenek węgla jest asymilowany w trakcie kolejnego okresu wegetacyjnego, a więc jego ilość 

nie zwiększa się. 

Za uprawą wierzby na cele energetyczne przemawiają następujące argumenty: 

• może być ona nasadzona na gruntach zdegradowanych i zdewastowanych chemicznie i biologicznie, 

gdzie uprawa roślin na cele żywnościowe i paszowe jest niemożliwa; 

• nasadzenia wierzby pozwalają zagospodarować grunty odłogowane i ugorowane,  w tym słabe 

gleby, położone w niekorzystnych warunkach fizjograficznych, które często są narażone na erozję; 

• plantacje zlokalizowane wzdłuż szlaków komunikacyjnych, wokół zakładów przemysłowych 

i wysypisk odpadów stanowią rolę naturalnego filtra przechwytującego toksyczne substancje 

znajdujące się w powietrzu, glebie i wodach; 

• pasy ochronne wierzb eliminują hałas powstający na drogach, w fabrykach. 

 

Nie można jednak zapomnieć, że z uprawą wierzby na cele energetyczne wiążą się też liczne problemy: 
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• założenie plantacji wiąże się z poniesieniem znacznych nakładów finansowych,  

w szczególności na zakup kwalifikowanych sadzonek (pierwszy pełny zbiór biomasy wierzby 

zalecany jest po 4 latach, zaś następne co 3 lata); 

• konieczność chemicznej ochrony plantacji; 

• konieczność wykorzystywania specjalistycznych maszyn i urządzeń lub dużych nakładów robocizny 

przy zbiorze, co wiąże się z poniesieniem wysokich nakładów finansowych; 

• konieczność suszenia biomasy, której wilgotność po zbiorze kształtuje się na poziomie ok. 50%; 

• znaczne koszty transportu, na co wpływa znaczna wilgotność oraz stosunkowo niewielka gęstość 

usypowa; 

• zakładanie plantacji wierzby wiąże się ze zmianą stosunków wodno – powietrznych gleby; istnieje 

zagrożenie nadmiernego przesuszania gruntów przez rośliny. 

Topola energetyczna  

Różne gatunki i odmiany topoli można spotkać w Polsce praktycznie na terenie całego kraju. Topola 

energetyczna charakteryzują się szybkim tempem wzrostu. Raz nasadzona plantacja topoli plonuje przez 

ponad 20 lat i nie wymaga przy tym szczególnej opieki. Z topoli produkuje się zarówno drewno kawałkowe 

do kotłów i kominków, jak i zrębki do kotłowni zautomatyzowanych. Topola to uniwersalne drzewo, do jej 

zbioru na zrębki wykorzystywać można takie same maszyny jak do zbioru wierzby.  

Ślazowiec pensylwański 

Ślazowiec pensylwański może być uprawiany na terenach zdegradowanych, zboczach terenów erodowanych 

i generalnie na gruntach wyłączonych z rolniczego użytkowania. Barierę dla szybkiego wzrostu powierzchni 

uprawy tego gatunku stanowić może ograniczoność materiału siewnego, wynikająca m.in. z niskiej siły 

kiełkowania 

Słonecznik bulwiasty (topinambur) 

Występuje dziko w Ameryce Północnej, a uprawiany jest w głównie w Azji i Afryce. W Polsce rozmnaża się 

wyłącznie wegetatywnie, gdyż nasiona nie dojrzewają przed nastaniem jesiennych przymrozków. Rośliny 

wytwarzają podziemne rozłogi, na końcach których tworzą się bulwy o nieregularnych kształtach. Wysokość 

roślin waha się od 2 do 4 m. 

Gatunek ten sprowadzony do Polski w XIX wieku jako roślina dekoracyjna, nie doczekał się dotychczas 

dostatecznego wykorzystania w produkcji rolniczej. Jest wiele przyczyn tego zjawiska, a przede wszystkim 

niedostatki w technice i technologii zbioru, przechowywania  

i przetwarzania tak wielkiej masy organicznej.  

Słonecznik bulwiasty wykazuje wiele cech szczególnie istotnych z punktu widzenia wykorzystania 

energetycznego. Podstawową cechą jest wysoki potencjał plonowania, kolejną - niska wilgotność 

uzyskiwana w sposób naturalny, bez konieczności energochłonnego suszenia. Kolejna zaleta tej rośliny to 

możliwość pozyskania zarówno części nadziemnych, jak i podziemnych organów spichrzowych. 

Części nadziemne słonecznika po zaschnięciu mogą być spalane w specjalnych piecach przystosowanych do 

spalania biomasy lub współspalanie z węglem. Mogą też służyć  

do produkcji brykietów i peletów (są to sprasowane z dużą gęstością granule, sporządzane np. z trocin, 

odpadów drzewnych, biomasy wierzby, ślazowca czy właśnie topinamburu). 

Trawy wieloletnie 

W celach energetycznych można wykorzystywać zarówno rodzime, jak i obce gatunki traw wieloletnich. Do 

tych pierwszych należy, np. pozyskiwana w warunkach naturalnych trzcina pospolita, którą ewentualnie 

można by uprawiać, stosując jako nawóz ścieki miejskie. Inne krajowe trawy wieloletnie to obficie plonujące 

kostrzewy i życice. Jednak większe znaczenie dla energetyki mają rośliny obcego pochodzenia. Trawy te, 

najczęściej pochodzące z Azji i Ameryki Północnej, charakteryzują się większą w porównaniu z polskimi 

trawami wieloletnimi wydajnością, większą zdolnością wiązania CO2 i niższą zawartością popiołu, 

powstającego podczas spalania. 

 

Jako źródło energii odnawialnej mogą być wykorzystywane następujące egzotyczne gatunki traw: miskant 

olbrzymi (zwany trawą chińską lub trawą słoniową), miskant cukrowy, spartina preriowa i palczatka 

Gerarda. Są to rośliny wieloletnie. Plantacje traw wieloletnich mogą być użytkowane przez 15–20 lat. 

Trawy te nie wymagają gleb wysokiej jakości, wystarczy V i VI klasa, a także nieużytki. Mają głęboki 

system korzeniowy, sięgający 2,5 m w głąb ziemi, dzięki temu łatwo pobierają składniki pokarmowe i wodę. 

Rośliny te osiągają znaczne rozmiary, przekraczające 2m (miskant olbrzymi wyrasta do 3 m wysokości). 

Miskant olbrzymi w warunkach europejskich nie rozmnaża się z nasion, lecz z sadzonek korzeniowych. 

Młode pędy wyrastają późno, zwykle nie wcześniej niż w trzeciej dekadzie kwietnia lub w pierwszej 
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dekadzie maja, ale później dość szybko rosną. W ciągu miesiąca osiągają pół metra wysokości, a pod koniec 

czerwca – wysokość człowieka. W pierwszym roku po zasadzeniu miskant jest podatny na wymarzanie, 

dlatego plantację warto przykryć słomą. Trawy te plonują już od pierwszego roku uprawy. Wówczas ich 

średni plon z hektara wynosi około 6 ton, w drugim roku – ok. 15 ton, a od trzeciego roku 25–30 ton 

(miskant olbrzymi nawet 40 ton z 1 ha). Najkorzystniejszym okresem zbioru jest luty-marzec, kiedy 

zawartość suchej masy w roślinach wynosi 70 %. 

Na terenie Gminy Gogolin nie występują plantacje roślin energetycznych, jedynie na powierzchni 0,4 ha 

oprawiane były konopie włókniste na zapotrzebowanie własne. Analizując czynniki klimatyczne należy 

stwierdzić, że największe możliwości uprawy roślin energetycznych na terenie Gminy Gogolin występują 

w stosunku do: wierzby energetycznej, roślin oleistych i zbóż.  

Po dokonaniu analizy potencjału energetycznego Gminy Gogolin pochodzącego  

z zasobów drewna z roślin energetycznych można stwierdzić, że Gmina dysponuje potencjałem zasobów 

drewna z roślin energetycznych. 

 

Tabela 39. Zasoby drewna z roślin energetycznych na terenie Gminy Gogolin 

Rok Powierzchnia upraw (ha) Zasoby drewna (m3/rok) 
Potencjał energetyczny 

(GJ/rok) 

2017 221,47 123,58 790,93 

2018 225,07 125,59 803,75 

2019 228,66 127,59 816,58 

2020 232,25 129,59 829,41 

2021 235,84 131,60 842,23 

2022 239,43 133,60 855,06 

2023 243,02 135,61 867,88 

2024 246,61 137,61 880,71 

2025 250,21 139,61 893,54 

2026 253,80 141,62 906,36 

2027 257,39 143,62 919,19 

2028 257,39 143,62 919,19 

2029 257,39 143,62 919,19 

2030 257,39 143,62 919,19 

2031 260,99 145,63 932,04 

2032 23 457,29 13 089,17 83 770,67 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Dane zbiorcze zawarte w poniższej tabeli obrazują potencjał energetyczny Gminy Gogolin pochodzący 

z biomasy. Największy potencjał posiada biomasa ze słomy. Znacznie niższy potencjał posiada biomasa 

z lasów oraz biomasa z roślin energetycznych. Wysoki potencjał biomasy ze słomy wynika z dość dużego 

udziału powierzchni pól uprawnych w strukturze gruntów na terenach wiejskich Gminy Gogolin. Potencjał 

ten może stać się bodźcem dla władz lokalnych do propagowania wykorzystywania biomasy jako jednego ze 

źródeł energii wśród mieszkańców tego obszaru. 

 

Tabela 40. Potencjał biomasy na terenie Gminy Gogolin 

Rok 
Słoma 

[GJ/rok] 

Siano 

[GJ/rok] 

Biomasa z 

lasów 

[GJ/rok] 

Biomasa  

z sadów 

[GJ/rok] 

Zasoby 

drewna 

odpadowego 

z dróg 

[GJ/rok] 

Zasoby drewna 

z roślin 

energetycznych 

[GJ/rok] 

Razem 

[GJ/rok] 

2021 77 812,42 1 376,64 12 370,64 29,12 552,15 842,23 92 983,20 

2022 79 628,17 1 376,64 12 370,64 29,12 552,15 855,06 94 811,78 

2023 81 439,51 1 376,64 12 370,64 29,12 552,15 867,88 96 635,95 

2024 83 246,45 1 376,64 12 370,64 29,12 552,15 880,71 98 455,71 

2025 84 910,80 1 376,64 12 370,64 29,12 552,15 893,54 100 132,88 
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2026 86 441,50 1 376,64 12 370,64 29,12 552,15 906,36 101 676,41 

2027 87 974,08 1 376,64 12 370,64 29,12 552,15 919,19 103 221,82 

2028 89 508,55 1 376,64 12 370,64 29,12 552,15 919,19 104 756,28 

2029 91 044,90 1 376,64 12 370,64 29,12 552,15 919,19 106 292,64 

2030 92 583,14 1 376,64 12 370,64 29,12 552,15 919,19 107 830,88 

2031 94 123,27 1 376,64 12 370,64 29,12 552,15 932,04 109 383,87 

2032 95 665,29 1 376,64 12 370,64 29,12 552,15 83 770,67 193 764,51 

Źródło: Opracowanie własne 

 

10.7. Energia z biogazu 

Biogaz rolniczy 

Biogazownie stanowią instalacje, które wytwarzają energię cieplną i elektryczną z biogazu powstającego 

w procesie fermentacji beztlenowej. Mogą być jej poddane wszystkie substraty ulegające biodegradacji. 

Budowane w Polsce biogazownie rolnicze zazwyczaj dysponują mocą elektryczną i cieplną w przedziale od 

0,5 MW do 2,0 MW. Niniejszy rodzaj elektrociepłowni cechuje się szerokim spektrum pozytywnych 

oddziaływań na otoczenie zarówno przyrodnicze, jak i społeczno-gospodarcze. Jednak w pierwszej 

kolejności należy zaznaczyć, że biogazownia jest źródłem ekologicznej energii. Jako paliwo 

wykorzystywane są surowce odnawialne, do których należą głównie rośliny energetyczne, odpady rolnicze 

pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego. Produkcja energii z ich wykorzystaniem cechuje się niemalże 

zerowym oddziaływaniem na środowisko w porównaniu do tradycyjnych metod, opartych na takich 

surowcach jak węgiel czy ropa naftowa. Biogazownia jest stabilnym i pewnym źródłem energii cieplnej 

i elektrycznej, gdyż jest ona wytwarzana w trybie ciągłym przez 90% czasu w ciągu roku. Zarówno ilość jak 

i parametry wytworzonej energii są utrzymywane na stałym poziomie, dzięki czemu zwiększa się 

bezpieczeństwo energetyczne regionu. Energia elektryczna wyprodukowana w biogazowi jest zazwyczaj 

sprzedawana operatorowi energetycznemu lub ewentualnie dostarczana jest bezpośrednio do pobliskich 

odbiorców. Ponadto biogazownia może współpracować z lokalnymi sieciami cieplnymi i dostarczać tanią 

energię do celów grzewczych dla budynków użyteczności publicznej, domów lub bloków mieszkalnych.  

Na podstawie dostępnych publikacji szacuje się, że ciepło wyprodukowane przez biogazownię o mocy 

1 MW jest w stanie zaspokoić w 100% zapotrzebowanie na c.o. i c.w.u. około 200 domów jednorodzinnych. 

Ponadto, odbiorcami ciepła z biogazowni mogą być zakłady przemysłowe, hodowle zwierząt, suszarnie oraz 

wszelkie obiekty, które cechują się zapotrzebowaniem na ciepło. Najbardziej efektywne wykorzystanie 

energii cieplnej ma miejsce w sytuacji, gdy jej odbiorcy znajdują się w niedalekim sąsiedztwie biogazowni 

(max 1,5 km). W związku z powyższym, biogazownia może pełnić rolę lokalnego, ekologicznego źródła 

prądu i ciepła, które w znacznym stopniu może uniezależnić odbiorców od stale rosnących cen nośników 

energii.  

Obecnie na terenie Gminy Gogolin nie funkcjonuje biogazownia rolnicza. Należy nadmienić, że niniejsza 

jednostka samorządu terytorialnego dysponuje potencjałem produkcji biogazu rolniczego o wartości: 1 357 

608 m3/rok (31 224,98 GJ/rok, przy założeniu, że kaloryczność biogazu wynosi 23 MJ/m3). Potencjał 

produkcji biogazu na terenie Gminy Gogolin, o łącznej wartości 1 357 608 m3/rok oszacowano bazując na 

następujących założeniach: 

• ilość sztuk bydła na terenie gminy – 885, co pozwala oszacować potencjał  produkcji biogazu na 

poziomie 637 200 m3/rok (885 szt. bydła x 0,8 = 708 DJP x 20 Mg = 14 160 Mg obornika x 45 

m3/Mg = 637 200 m3/rok), 

• ilość sztuk trzody chlewnej na terenie gminy – 3 956, co pozwala oszacować potencjał  produkcji 

biogazu na poziomie 664 608 m3/rok (3 956 szt. trzody x 0,14 = 553,84 DJP x 20 Mg = 11 076,8 g 

obornika x 60 m3/Mg = 664 608  m3/rok); 

• ilość sztuk koni na terenie gminy - 62, co pozwala oszacować potencjał produkcji biogazu na 

poziomie 55 800 m3/rok (62 szt. koni x 1 = 62 DJP x 20 Mg = 1 240 Mg obornika x 45 m3/Mg = 

55 800 m3/rok). 

DJP – Duża Jednostka Przeliczeniowa inwentarza = 500 kg 

 

Budowa lokalnej biogazowni oprócz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na potrzeby 

energetyczne Gminy pozwala również na długofalową aktywizację lokalnego sektora rolniczego. Powstanie 

biogazowni wpływa na wzrost zagospodarowania nieużytków, bądź na wykorzystanie nadwyżek produkcji 

rolnej. Dzięki temu, że dostawy substratów są kontraktowane długoterminowo, jest to bezpieczna 
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i perspektywiczna forma współpracy dla rolników, która zapewnia stałe, gwarantowane dochody. Szacuje 

się, że około 70% kosztów operacyjnych biogazowni w ciągu roku stanowi zakup substratów, co przy 

instalacji o mocy 1 MW przekłada się na kwotę w przedziale od 1 mln od 1,5 mln złotych. Lokalni dostawcy 

mają zatem możliwość znacznego zwiększenia swoich przychodów. Z uwagi na koszty transportu, źródła 

substratów muszą znajdować się maksymalnie w odległości do 20 km od biogazowni, co pozwala na 

współpracę z dostawcami głównie z terenu Gminy, w której jest zlokalizowana instalacja biogazowi. 

Biogaz z oczyszczalni ścieków oraz z odpadów komunalnych 

Do bezpośredniej produkcji biogazu najlepiej dostosowane są oczyszczalnie biologiczne, które mają 

zastosowanie w oczyszczalniach ścieków komunalnych. Ponieważ oczyszczalnie ścieków mają stosunkowo 

wysokie zapotrzebowanie własne zarówno na energię cieplną  

i elektryczną, energetyczne wykorzystanie biogazu z fermentacji osadów ściekowych jest uzasadnione dla 

poprawienia rentowności tych usług komunalnych. Pozyskanie biogazu  

w celu sprzedaży energii jest uzasadnione tylko w większych oczyszczalniach ścieków przyjmujących 

średnio ponad 8 000-10 000 m3/dobę.  

Potencjał teoretyczny biogazu z oczyszczalni ścieków oszacowano przy założeniu,  

że do jego wytworzenia wykorzystane zostaną wszystkie ścieki wpływające do oczyszczalni ścieków. 

Potencjał ten został przeliczony na jednostki energetyczne i możliwą do uzyskania z tego źródła moc, 

przyjmując następujące założenia: 

• sprawność przetwarzania oczyszczalni ścieków wynosi 100%, 

• z 1 000 m3 (1 dam3) wpływających do oczyszczalni ścieków wyłącznie z sektora komunalnego 

można uzyskać 200 m3 biogazu,  

• wytwarzany w komorach fermentacyjnych oczyszczalni ścieków biogaz charakteryzuje się 

zawartością metanu wahającą się w przedziale 55–65 %. Do dalszych obliczeń przyjęto średnią 

wartość, to jest 60 %, 

• wartość opałową biogazu przy 60 % zawartości metanu przyjęto na poziomie 23 MJ/m3, co 

odpowiada 5,5–6,5 kWh/m3. 

Uwzględniając aktualnie dostępne urządzenia techniczne, jeden metr sześcienny biogazu pozwala na 

wyprodukowanie: 

• 2,1 kWh energii elektrycznej (przy założonej sprawności układu 33%), 

• 5,4 kWh energii cieplnej (przy założonej sprawności układu 85%), 

• w skojarzonym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła: 2,1 kWh energii elektrycznej i 2,9 kWh 

ciepła. 

Na terenie Gminy Gogolin znajduje się oczyszczalnia ścieków w Choruli - oczyszczalnia mechaniczno-

biologiczna o przepustowości Q=1 250 m3/d, w której oczyszczane są ścieki bytowo-gospodarcze ze 

wschodniej części Gogolina, Kamienia Śląskiego, Kamionka, Górażdży oraz Choruli i Malni. Ścieki 

odprowadzone do oczyszczalni mogą być wykorzystane do produkcji biogazu. W tabeli poniżej 

przedstawiono wyliczenia dotyczące potencjału teoretycznego biogazu z oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Gogolin. 

 

Tabela 41. Potencjał teoretyczny biogazu z oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gogolin (2020) 

Wyszczególnienie 

Średnioroczna 

ilość 

odprowadzonych 

ścieków (dam3) 

Potencjał 

biogazu 

(m3/rok) 

Ilość 

potencjalnej 

energii w 

biogazie 

(GJ/rok) 

Ilość 

potencjalnej 

energii 

elektrycznej 

(MWh/rok) 

Ilość 

potencjalnej 

energii 

cieplnej 

(MWh/rok) 

Ilość potencjalnej energii  

w skojarzeniu 

Ilość 

energii 

cieplnej 

(MWh/rok) 

Ilość energii 

elektrycznej 

(MWh/rok) 

Oczyszczalnie 

ścieków na 

terenie Gminy 

Gogolin 

403,0 80 600 1 853,8 846,3 2 176,2 846,3 1 168,7 

Źródło: Opracowanie własne 
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Zgodnie z danymi zawartymi w powyższej tabeli, przy założeniu, że do oczyszczalni ścieków 

zlokalizowanych na terenie Gminy Gogolin trafi rocznie około 403,0 dam3 ścieków, potencjał energetyczny 

z biogazu wynosi 1 853,80 GJ/rok. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Gogolin w kolejnych 

latach spowoduje wzrost ilości odprowadzanych do oczyszczalni ścieków, a co za tym idzie wzrost ilości 

potencjalnej energii w biogazie. 

Biogaz składowiskowy 

Gmina jest właścicielem Składowiska Odpadów Komunalnych w Gogolinie przy ul. Ligonia, którego 

administratorem jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.  Składowisko obecnie 

jest zamknięte. Wszystkie zebrane na obszarze Gminy zmieszane odpady komunalne trafiają na składowisko 

odpadów w Opolu.  

W 2020 roku na terenie Gminy Gogolin zebrano 3 761,13 Mg odpadów komunalnych.  

Z kilograma odpadów może powstać teoretycznie 0,4 m3 biogazu zawierającego 55% metanu. Wartość 

opałową biogazu przy 55-60% zawartości metanu przyjęto na poziomie  

23 MJ/m3. Z założeń tych wynika, że potencjał energetyczny biogazu z odpadów komunalnych na terenie 

Gminy Gogolin wyniósłby 1 337 360 m3 rocznie, tj. 30 759,28 GJ/m3 przy założeniu, że nadal będą tam 

składowane odpady komunalne. W związku z tym, że od lipca 2013 roku na składowisku komunalnym 

deponowane są jedynie takie odpady jak: gruz, popioły i balast posortowniczy, które nie nadają się do 

wytwarzania biogazu, to Gmina Gogolin w chwili obecnej nie ma możliwości produkcji biogazu 

wysypiskowego. Obecnie na terenie Gminy Gogolin nie funkcjonuje żadna biogazownia.  

10.8. Podsumowanie i ocena możliwości wykorzystania lokalnych zasobów paliw i energii na terenie 

gminy 

Ocenę potencjału wykorzystania lokalnych zasobów paliw i energii na terenie Gminy Gogolin 

przedstawiono tabeli poniżej: 

 

Tabela 42. Ocena potencjału możliwości wykorzystania lokalnych zasobów paliw i energii na terenie Gminy 

Gogolin. 

Rodzaj 

energii 

Potencjał 

wykorzystania 

na terenie 

gminy 

Uzasadnienie 

Słoneczna Umiarkowany 

Gmina położona w rejonie średnich w skali kraju wartości natężenia 

promieniowania słonecznego. Potencjał wykorzystywania energii 

słonecznej w szczególności z mikroinstalacji przydomowych, takich 

jak kolektory słoneczne czy panele fotowoltaiczne. Dodatkowo np. 

w przeciwieństwie do energetyki wiatrowej czy wodnej niski stopień 

negatywnej ingerencji w środowisko. 

Geotermalna Umiarkowany 

Na terenie gminy istnieją dobre warunki do stosowania systemów 

wykorzystujących tzw. płytką geotermię (gruntowe pompy ciepła 

z wymiennikami pionowymi lub poziomymi do indywidualnego 

ogrzewania budynków mieszkalnych). 

Wiatrowa 
Umiarkowany/ 

Niski 

Gmina znajduje się w IV – niekorzystnej strefie energetycznego 

wykorzystania wiatru, a ze względu na wprowadzenie kryterium 

odległościowego budowy turbin wiatrowych od zabudowy 

mieszkaniowej (10-krotność wysokości wiatraka – zgodnie z ustawą 

z dnia 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych) 

obszar możliwej lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy 

został znacząco ograniczony. 

Wodna Niski 

Potencjał niski ze względu na brak na terenie gminy rzek o dużym 

natężeniu przepływu oraz budowli wodnych piętrzących wodę, takich 

jak jazy czy zapory. 

Biomasa Wysoki 

Potencjał wysoki szczególnie ze względu na duże możliwości 

pozyskania biomasy pochodzenia rolniczego (słoma – duża 

powierzchnia zasiewów zbóż na terenie gminy; biogaz – wysokie 

pogłowie zwierząt hodowlanych na terenie gminy). 
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11. PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA 

GAZOWE. 

11.1 Prognoza zapotrzebowania na ciepło 

Dynamika wzrostu zapotrzebowania na moc i energię cieplną ma ścisły związek z dynamiką rozwoju 

ludności i jej dążenia do poprawy warunków funkcjonowania, co pociąga za sobą rozwój budownictwa 

mieszkaniowego, usługowego i przemysłu.  

Prognoza liczby mieszkańców Gminy, sporządzona w oparciu o prognozę GUS dla obszarów wiejskich 

i miejskich powiatu krapkowickiego (województwo opolskie), wskazuje iż przyrost liczby ludności 

w kolejnych latach będzie ujemny.  

Prognozę liczby i powierzchni mieszkań na terenie Gminy prezentują tabele poniżej: 

 

Tabela 43. Prognoza liczby mieszkań w gminie wg okresu budowy 

lata 
przed 

1918 

1918 - 

1944 

1945 - 

1970 

1971 - 

1978 

1979 - 

1988 

1989 - 

2002 
po 2002 razem 

2021 505 746 1 016 486 384 139 4 183 7 459 

2022 505 746 1 016 486 384 139 4 183 7 459 

2023 505 746 1 016 486 384 139 4 183 7 459 

2024 505 746 1 016 486 384 139 4 183 7 459 

2025 505 746 1 016 486 384 139 4 183 7 459 

2026 505 746 1 016 486 384 139 4 183 7 459 

2027 505 746 1 016 486 384 139 4 183 7 459 

2028 505 746 1 016 486 384 139 4 183 7 459 

2029 505 746 1 016 486 384 139 4 183 7 459 

2030 505 746 1 016 486 384 139 4 183 7 459 

2031 505 746 1 016 486 384 139 4 183 7 459 

2032 505 746 1 016 486 384 139 4 183 7 459 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 44. Prognoza powierzchni użytkowej mieszkań [m2] 

lata 
przed 

1918 

1918 - 

1944 

1945 - 

1970 

1971 - 

1978 

1979 - 

1988 

1989 - 

2002 
po 2002 razem 

2021 42 268 65 155 84 022 45 709 37 762 18 122 413 053 706 091 

2022 42 268 65 155 84 022 45 709 37 762 18 122 413 053 706 091 

2023 42 268 65 155 84 022 45 709 37 762 18 122 413 053 706 091 

2024 42 268 65 155 84 022 45 709 37 762 18 122 413 053 706 091 

2025 42 268 65 155 84 022 45 709 37 762 18 122 413 053 706 091 

2026 42 268 65 155 84 022 45 709 37 762 18 122 413 053 706 091 

2027 42 268 65 155 84 022 45 709 37 762 18 122 413 053 706 091 

2028 42 268 65 155 84 022 45 709 37 762 18 122 413 053 706 091 

2029 42 268 65 155 84 022 45 709 37 762 18 122 413 053 706 091 

2030 42 268 65 155 84 022 45 709 37 762 18 122 413 053 706 091 

2031 42 268 65 155 84 022 45 709 37 762 18 122 413 053 706 091 

2032 42 268 65 155 84 022 45 709 37 762 18 122 413 053 706 091 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Z punktu widzenia odbiorców ciepła pożądane są działania zmierzające do obniżenia zużycia ciepła, które 

w Polsce jest wyższe niż w krajach rozwiniętych. W warunkach klimatu Polski można przyjąć, że budynek 

jest ciepły, jeżeli zużywa na ogrzewanie ok. 30 - 40 kWh/m3 energii w ciągu sezonu grzewczego. Na terenie 

Gminy działania termomodernizacyjne przeprowadzane są w zakresie dostosowanym do możliwości 

finansowych mieszkańców. Przyjęcie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2021 poz. 

554) obejmującej program kredytowania takich przedsięwzięć, pozwoliło na ożywienie tempa prac. 
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Opłacalność i zakres termomodernizacji zwłaszcza w przypadku budownictwa wielorodzinnego, powinny 

być określone w audycie energetycznym, który jest podstawą do udzielenia kredytu. Praktyka wskazuje, że 

najlepsze efekty oszczędzania energii w budynkach uzyskuje się poprzez ocieplenie stropodachów, ścian 

zewnętrznych i stropów piwnic, wraz z regulacją i automatyką systemu grzewczego budynku, wymianę 

okien i drzwi na nowe o zwiększonej izolacyjności cieplnej i szczelności dokonywane jest, gdy stare są 

w złym stanie technicznym. Opłacalny zakres termorenowacji musi określić audyt energetyczny w oparciu 

o ocenę kosztów i oszczędności poszczególnych elementów działań termomodernizacyjnych.  

W związku z wzrastającymi kosztami ogrzewania budynków mieszkalnych, obserwowane jest coraz większe 

zainteresowanie wykonaniem prac termomodernizacyjnych. W związku z tym, założono stopniowe 

wykonywanie prac termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy. 

Po wykonaniu usprawnień termomodernizacyjnych zakłada się, że przegrody termomodernizowanych 

budynków będą spełniały wymogi w zakresie współczynnika przenikania ciepła U, co zapewni zmniejszenie 

zapotrzebowania na ciepło średnio o 30%. Spodziewany efekt zabiegów termomodernizacyjnych, to 

zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w docieplonych budynkach rzędu ok. 20 %. Prognozowane 

zmiany zapotrzebowania energii cieplnej wskutek opisanych wyżej czynników do roku 2032 przedstawiono 

w kolejnych tabelach. 

 

Tabela 45. Planowane efekty działań termomodernizacyjnych - budynki mieszkalne 

a) budynki wybudowane do 1966 r. 

 

b) budynki wybudowane w latach 1967-1985 
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c) budynki wybudowane w latach 1986-1992 

 

a) budynki wybudowane w latach 1993-1997 

 

 

e) budynki wybudowane po roku 1998 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykonanie usprawnień termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gogolin 

w zakresie wskazanym w powyższych tabelach pozwoli na ograniczenie zapotrzebowania na ciepło w latach 

2017 – 2032 o ok. 20 % w stosunku do stanu obecnego. Na zapotrzebowanie na ciepło gospodarstw 

domowych oprócz ogrzewania pomieszczeń wchodzi również zużycie energii cieplnej do wytwarzania 

ciepłej wody użytkowej oraz zużycie energii cieplnej podczas przygotowania posiłków. 

 

Tabela 46. Zapotrzebowanie na ciepło - gospodarstwa domowe 

Lata 

Zużycie energii cieplnej 

do ogrzewania 

pomieszczeń 

Zużycie energii 

cieplnej do 

wytwarzania ciepłej 

wody użytkowej 

Zużycie energii 

cieplnej podczas 

przygotowania 

posiłków 

Łączne zużycie 

energii cieplnej [GJ] 

2016 446 434,85 49 449,99 14 749,99 510 634,83 

2017 443 645,65 49 145,13 14 659,06 507 449,84 

2018 440 826,43 48 831,87 14 565,62 504 223,92 

2019 437 450,31 48 510,91 14 469,88 500 431,10 

2020 433 939,66 48 181,55 14 371,64 496 492,85 

2021 429 394,86 47 844,54 14 271,12 491 510,52 

2022 424 365,78 47 499,83 14 168,30 486 033,90 

2023 418 626,38 47 149,86 14 063,91 479 840,15 

2024 412 752,46 46 792,15 13 957,21 473 501,81 

2025 406 164,07 46 429,92 13 849,16 466 443,16 

2026 399 279,73 46 061,60 13 739,30 459 080,62 

2027 391 784,02 45 689,51 13 628,31 451 101,84 

2028 383 866,58 45 311,28 13 515,49 442 693,34 

2029 374 962,19 44 930,83 13 402,01 433 295,04 

2030 366 235,22 44 546,59 13 287,40 424 069,20 

2031 357 330,83 44 155,44 13 170,73 414 657,00 

2032 354 272,81 43 760,54 13 052,94 411 086,28 

Źródło: Opracowanie własne  

Planowane prace termomodernizacyjne gospodarstw domowych znacząco wpłyną na ograniczenie 

w poszczególnych latach zużycia ciepła na ogrzewanie pomieszczeń, co znajdzie również odzwierciedlenie 

w łącznym zużyciu energii cieplnej w GJ. Na ograniczenie zapotrzebowania na ciepło na terenie Gminy 

Gogolin korzystnie wpłynie również planowana termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

Wprowadzenie usprawnień pozwoli na ograniczenie zużycia ciepła na terenie Miasta i Gminy Gogolin. 

 

11.2. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną 

Na podstawie informacji udostępnionych przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, dotyczących 

zapotrzebowania na energie elektryczną na terenie Gminy Gogolin, sporządzono prognozę zużycia energii 

w latach 2017-2032. Ponadto, przy szacowaniu zużycia energii wzięto pod uwagę potrzeby Gminy 

wynikające z kierunków jej rozwoju. Założono, że wzrost zapotrzebowania na energię w gospodarstwach 

domowych i podmiotach gospodarczych będzie w części zrównoważony poprzez coraz powszechniejsze 

stosowanie energooszczędnego sprzętu RTV i AGD. Ponadto wzrastające koszty energii elektrycznej 

mobilizują do oszczędnego zużycia energii i stosowania energooszczędnych rozwiązań.  
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Tabela 47. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną  

Rok 

Odbiorcy pobierający 

energię el. na cele 

produkcyjne i usługowe na 

średnim napięciu 

Odbiorcy pobierający energię el. 

na cele produkcyjne i usługowe 

na niskim napięciu  

i odbiorcy komunalno - bytowi na 

niskim napięciu 

RAZEM 

ZUŻYCIE 

2017 18369,06 20803,14 39 172,21 

2018 18335,87 21649,68 39 985,56 

2019 18302,74 22530,67 40 833,41 

2020 18269,67 23447,51 41 717,18 

2021 18236,66 24401,66 42 638,32 

2022 18203,70 25394,64 43 598,34 

2023 18170,81 26428,02 44 598,83 

2024 18137,98 27503,45 45 641,43 

2025 18105,20 28622,65 46 727,85 

2026 18072,49 29787,39 47 859,88 

2027 18039,83 30999,53 49 039,36 

2028 18007,23 32260,99 50 268,22 

2029 17974,70 33573,78 51 548,48 

2030 17942,22 34940,00 52 882,22 

2031 17909,80 36361,81 54 271,61 

2032 17877,43 37841,48 55 718,91 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Opolu 

 

Zgodnie z powyższa tabelą i prognozą liczby ludności Gminy Gogolin na lata 2017-2032 oraz danymi 

historycznymi udostępnionymi przez TAURON Dystrybucja Oddział w Opolu, zużycie energii elektryczne 

na tym terenie będzie systematycznie rosło.  

 

11.3. Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny 

Na podstawie danych otrzymanych od spółki gazowniczej PGNiG, dotyczących liczby odbiorców gazu oraz 

łącznego zużycia gazu ziemnego na terenie Miasta i Gminy Gogolin  

w latach 2009-2016, oszacowano zużycie gazu na kolejne lata, tj. 2017-2032. Zgodnie  

z prognozą, w związku z rozwojem sieci gazowniczej na przedmiotowym terenie, liczba odbiorców gazu 

ziemnego oraz zużycie gazu w kolejnych latach będzie wzrastać. 
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Tabela 48. Prognoza zapotrzebowania na gaz wg liczby odbiorców w latach 2017-2032 

Rok Miasto/Gmina 

Liczba odbiorców gazu Zużycie gazu 

Ogółem 
Gospodarstwa 

domowe 

Przemysł i 

budownictwo 

Usługi i 

handel 
Pozostali Ogółem 

Gospodarstwa 

domowe 

Przemysł i 

budownictwo 

Usługi 

i 

handel 

Pozostali 

2017 
Miasto 1078 1023 15 41 0 1184,1 757,5 74,9 218,8 0,0 

Gmina 1 0 1 0 0 616,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 
Miasto 1087 1032 15 41 0 1193,7 781,1 66,2 225,3 0,0 

Gmina 1 0 1 0 0 619,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 
Miasto 1095 1040 14 42 0 1203,4 805,4 58,5 232,0 0,0 

Gmina 1 0 1 0 0 622,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 
Miasto 1104 1049 14 42 0 1213,2 830,5 51,8 238,9 0,0 

Gmina 1 0 1 0 0 624,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 
Miasto 1113 1059 14 43 0 1223,0 856,3 45,8 245,9 0,0 

Gmina 1 0 1 0 0 627,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 
Miasto 1123 1068 14 43 0 1233,0 883,0 40,5 253,2 0,0 

Gmina 1 0 1 0 0 630,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 
Miasto 1132 1077 14 44 0 1243,0 910,5 35,8 260,8 0,0 

Gmina 1 0 1 0 0 632,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 
Miasto 1141 1086 14 45 0 1253,1 938,8 31,6 268,5 0,0 

Gmina 1 0 1 0 0 635,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 
Miasto 1150 1096 13 45 0 1263,2 968,0 28,0 276,5 0,0 

Gmina 1 0 1 0 0 638,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

2026 
Miasto 1160 1105 13 46 0 1273,5 998,2 24,7 284,7 0,0 

Gmina 1 0 1 0 0 640,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

2027 
Miasto 1169 1115 13 47 0 1283,8 1029,3 21,9 293,1 0,0 

Gmina 1 0 1 0 0 643,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

2028 
Miasto 1179 1124 13 47 0 1294,2 1061,3 19,3 301,8 0,0 

Gmina 1 0 1 0 0 646,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

2029 
Miasto 1188 1134 13 48 0 1304,8 1094,4 17,1 310,7 0,0 

Gmina 1 0 1 0 0 649,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

2030 
Miasto 1198 1144 13 48 0 1315,3 1128,4 15,1 320,0 0,0 

Gmina 1 0 1 0 0 651,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Rok Miasto/Gmina 

Liczba odbiorców gazu Zużycie gazu 

Ogółem 
Gospodarstwa 

domowe 

Przemysł i 

budownictwo 

Usługi i 

handel 
Pozostali Ogółem 

Gospodarstwa 

domowe 

Przemysł i 

budownictwo 

Usługi 

i 

handel 

Pozostali 

2031 
Miasto 1208 1154 12 49 0 1326,0 1163,6 13,4 329,4 0,0 

Gmina 1 0 1 0 0 654,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

2032 
Miasto 1218 1163 12 50 0 1336,8 1199,8 11,8 339,2 0,0 

Gmina 1 0 1 0 0 657,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PGNiG  
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12. JAKOŚC POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERENIE GMINY GOGOLIN. 

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Gogolin są: 

• emisja powierzchniowa – z terenów zabudowy mieszkaniowej ogrzewanej indywidualnie, 

• emisja punktowa – zorganizowana z procesów energetycznych i technologicznych, 

• emisja liniowa – związana z ruchem kołowym, ze spalaniem paliw w silnikach samochodowych. 

Jednym z największych źródeł zanieczyszczenia powietrza na przedmiotowym terenie jest tzw. „niska 

emisja”, czyli emisja pochodząca ze źródeł o wysokości nieprzekraczającej kilkunastu metrów wysokości. 

Zjawisko to jest obserwowalne na terenach zwartej zabudowy, charakteryzującej się brakiem możliwości 

przewietrzania. Elementem składowym „niskiej emisji” są zanieczyszczenia emitowane podczas ogrzewania 

budynków mieszkalnych. Do źródeł niskiej emisji należy zliczyć przede wszystkim indywidualne posesje, 

w których występuje opalanie węglowe, a także mniejsze zakłady produkcyjne, punkty usługowe  

i handlowe. Ze względu na dużą ilość tego typu źródeł emisji nie jest możliwe monitorowanie każdego 

z nich, a tym samym określenie dokładnej ilości dostających się z nich do atmosfery zanieczyszczeń. 

Rzeczywista emisja zanieczyszczeń z jednego źródła może zależeć od: 

− spalania węgla o różnej kaloryczności; 

− opalania mieszkań drewnem; 

− spalania w domowych piecach części odpadów (szczególnie tworzyw sztucznych). 

Mimo że budownictwo jednorodzinne wykorzystuje m.in. ekologiczne nośniki ciepła (gaz ziemny), to jednak 

na terenie Gminy Gogolin występują jeszcze tradycyjne kotłownie na paliwa stałe (węgiel, miał węglowy, 

koks). Niewątpliwym problemem jest nagminne spalanie w domowych piecach paliw niskiej jakości, a także 

odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów. W związku z tym, do atmosfery przedostają się 

duże ilości sadzy, węglowodorów aromatycznych, merkaptanów i innych szkodliwych dla zdrowia ludzi 

związków chemicznych. To niekorzystne zjawisko nasila się szczególnie w okresie grzewczym, co może 

powodować wyraźne okresowe pogorszenie stanu sanitarnego powietrza na terenach zasiedlonych i w ich 

bezpośrednim sąsiedztwie. Ta sytuacja jest szczególnie uciążliwa także dla mieszkańców terenów o słabych 

warunkach przewietrzania.  

Sferę przemysłową Gminy tworzą zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa o profilu produkcyjno – 

usługowo – handlowym, jak i większe emitory zanieczyszczeń. Większość zakładów ma uregulowaną stronę 

formalno - prawną w zakresie odprowadzania substancji do powietrza, tj. posiada ważne pozwolenie na 

emisję. Nie wszystkie natomiast dysponują urządzeniami służącymi ograniczeniu emitowanych substancji.  

Kolejnym źródłem zanieczyszczeń powietrza na opisywanym terenie są środki komunikacyjne. Największe 

zanieczyszczenie powietrza substancjami pochodzącymi ze spalania paliw w silnikach pojazdów 

zdiagnozowano przy trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu. Podstawową przyczyną nadmiernej 

emisji zanieczyszczeń ze środków transportu jest przede wszystkim ich zły stan techniczny, nieodpowiednia 

eksploatacja, przestoje w ruchu spowodowane złą organizacją ruchu, a także wzrastające nasilenie ruchu w 

centrum miasta. Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych są drogi krajowe, a w dalszej 

kolejności drogi powiatowe. Istotne znaczenie ma płynność ruchu, dlatego w celu ograniczenia 

zanieczyszczeń powietrza spowodowanego ruchem samochodowym przeprowadza się modernizacje, 

remonty i przebudowy dróg.  

Modernizacja dróg gminnych przeprowadzana jest celem uzyskania lepszych parametrów akustycznych 

dróg. Na tych obszarach gminy, gdzie występuje ruch samochodowy  

na poziomie lokalnym, problem związany z zanieczyszczeniami komunikacyjnymi ma znaczenie 

marginalne.  

W poniższej tabeli przedstawione zostały podstawowe informacje na temat emisji zanieczyszczeń pyłowych 

i gazowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych znajdujących się na obszarze powiatu 

krapkowickiego. 
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Tabela 49. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych dla powiatu krapkowickiego w latach 2010- 2020 

Emisja zanieczyszczeń 
Ilość zanieczyszczeń w Mg/rok 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

pyłowych:  

ogółem 456 539 410 326 380 281 255 233 249 240 175 

ogółem na 1km2 

powierzchni 
1,03 1,22 0,93 0,74 0,86 0,64 0,58 0,53 0,56 0,54 0,40 

niezorganizowana 38 34 32 34 34 21 6 9 16 5 4 

ze spalania paliw 75 60 76 43 34 32 43 37 28 15 10 

cementowo-wapiennicze 253 362 222 152 208 122 95 80 92 105 66 

krzemowe 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 

gazowych: 

ogółem 4 150 168 4 384 524 3 751 063 3 179 525 3 737 018 3 475 127 3 497 968 3 662 993 4 272 811 3 893 603 3 873 513 

ogółem (bez dwutlenku 

węgla) 
24 713 27 021 25 710 24 462 26 738 21 241 19 893 18 755 20 880 18 954 17 808 

niezorganizowana 2 236 1 978 1 822 1 989 2 000 1 257 46 104 58 74 25 

dwutlenek siarki 1 802 2 096 2 147 1 863 1 992 1 905 2 035 1 975 2 277 1 936 876 

tlenki azotu 5 689 6 742 6 385 5 938 6 592 5 131 5 256 5 168 5 781 5 584 5 229 

tlenek węgla 17 001 17 960 16 912 16 406 17 805 13 917 12 353 11 387 12 578 11 175 11 444 

dwutlenek węgla  4 125 455 4 357 503 3 725 353 3 155 063 3 710 280 3 453 886 3 478 075 4 644 238 4 251 931 3 874 649 3 855 705 

metan 26 24 24 26 26 21 10 8 6 7 7 

podtlenek azotu 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 0 

Źródło: Dane z GUS 
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Rysunek 15. Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem z zakładów szczególnie uciążliwych z terenu 

powiatu krapkowickiego w latach 2010-2020. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Rysunek 16. Emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem z zakładów szczególnie uciążliwych z terenu 

powiatu krapkowickiego w latach 2010-2020. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli możemy zauważyć, że na terenie powiatu krapkowickiego 

w latach 2010 – 2020 systematycznie spada ilość zanieczyszczeń pyłowych emitowanych do środowiska 

przez zakłady szczególnie uciążliwe. Ilość emitowanych zanieczyszczeń gazowych ulegała wahaniom 

w latach 2020-2020.   

Monitoring powietrza na terenie Gminy Gogolin prowadzi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – 

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska (GIOŚ-RWMŚ). Kompleksowe pomiary prowadzone 

przez tę instytucję obejmują obszary wszystkich powiatów na terenie województwa. W związku 

z powyższym, aby scharakteryzować stan aktualny w zakresie jakości powietrza atmosferycznego na 

terenie Gminy Gogolin odniesiono się do „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim 
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za rok 2020” sporządzonej przez GIOŚ-RWMS w układzie stref. Biorąc pod uwagę, że Gmina Gogolin 

wchodzi w skład strefy opolskiej, poniżej przedstawiono wyniki uzyskane dla tej strefy w 2020 roku. 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Gogolin są: 

1. źródła komunalno – bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory 

z zakładów użyteczności publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia 

powietrza, są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują najczęściej zanieczyszczenia pyłowe 

i gazowe, 

2. źródła transportowe (liniowe) – emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, tworząc 

niską emisję. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, związki 

ołowiu, tlenki siarki, 

3. zanieczyszczenia napływające spoza terenu gminy, zgodnie z dominującym kierunkiem wiatru, 

4. zanieczyszczenia przemysłowe, 

5. pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu. 

 

Monitoring 

Ocenę poziomów substancji w powietrzu i klasyfikację stref województwa opolskiego za 2020 rok 

sporządzono w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2021 poz. 

1973) oraz akty wykonawcze do ww. ustawy, a w szczególności: 

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2021 poz. 845 – tekst jednolity), 

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2020 poz. 2279). 

Z wykonywaniem oceny powiązane są również inne przepisy prawa krajowego, takie jak: 

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zakresu 

i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. 2020 poz. 

2221). 

Ocenę za rok 2020 wykonano zgodnie z podziałem kraju (zgodnie z założeniami do projektu ustawy 

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw opracowanego w związku 

z planowaną transpozycją dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 

2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy do prawa polskiego – tzw. 

dyrektywy CAFE), w którym strefę stanowią: 

- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 

- miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 

- pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tysięcy 

mieszkańców. 

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 

ze zm.) ocena jakości powietrza dokonywana jest w strefach. Na terenie województwa opolskiego zostały 

wydzielone 2 strefy: 

− miasto Opole,  

− strefa opolska (w skład której wchodzi Gmina Gogolin). 

Jakość powietrza atmosferycznego 

Na terenie Gminy Gogolin Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu 

Środowiska w 2020 roku nie prowadził bezpośredniego monitoringu jakości powietrza. 

Klasyfikację stref za rok 2020 wykonano w oparciu o następujące założenia: 

- klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest wymagane 

prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 

- klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości 

dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń wartości 

dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy wyłącznie pyłu PM2,5); 

- klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość dopuszczalną 

powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń oraz dążyć do 

osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza 

POP. 
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Tabela 50. Wyniki rocznej oceny jakości powietrza za rok 2020. 

Strefa Ochrona zdrowia 

Strefa 

opolska 

SO2 NO2 C6H6 CO O3
 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM2,5 

A A A A A1 C A A A A C C12 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok  2020 rok 

GIOS-DMŚ-RWMŚ w Opolu 

1) Dla ozonu – poziom celu długoterminowego, strefy uzyskały klasę D2  

2) Dla pyłu PM2,5 – poziom dopuszczalny I faza, strefa opolska uzyskała klasę A 

Na podstawie „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2020” obszar Gminy 

Gogolin w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: 

- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom, SO2, NO2, C6H6, CO, Pb, As, Cd, 

Ni i O3, natomiast do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji PM10 i 

B(a)P oraz do klasy C1 ze względu na przekroczenia poziomu docelowego PM2,5. 

- wg kryterium ochrony roślin do klasy A ze względu na poziom, SO2, NOx i O3. 

 

Na poniższych rysunkach przedstawiono rozkłady przestrzenne i zasięgi obszarów przekroczeń 

poziomów docelowych w województwie opolskim w 2020 roku (wg Rocznej oceny jakości powietrza 

w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok  2020 rok GIOS-DMŚ-RWMŚ w Opolu): 
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Rysunek 17. Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniego rocznego pyłu 

PM10 w województwie opolskim w 2020 roku, opracowany z wykorzystaniem 

metody szacowania w oparciu o wyniki modelowania jakości powietrza dla 

roku 2020 wykonanego przez IOŚ-PIB [źródło: GIOŚ, IOŚ-PIB] 

 

 
 

 

 

 

 

Rysunek 18. Zasięg obszarów przekroczeń dobowego poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 określonego ze względu na ochronę 

zdrowia w województwie opolskim w 2020 roku [źródło: GIOŚ] 
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Rysunek 19. Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniego rocznego pyłu 

PM2,5 w województwie opolskim w 2020 roku, opracowany z wykorzystaniem 

metody szacowania w oparciu o wyniki modelowania jakości powietrza dla 

roku 2020 wykonanego przez IOŚ-PIB [źródło: GIOŚ, IOŚ-PIB] 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rysunek 20. Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniego rocznego 

benzo(a)pirenu w pyle PM10 w województwie opolskim w 2020 roku, 

opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu o wyniki 

modelowania jakości powietrza dla roku 2020 wykonanego przez IOŚ-PIB 

[źródło: GIOŚ, IOŚ-PIB] 
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Rysunek 21. Zasięg obszarów przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu określonego ze względu na 

ochronę zdrowia w województwie opolskim w 2020 roku [źródło: GIOŚ] 

 
 

 

Dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu Ochrony 

Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych. 

 

Zgodnie z art. 91.1. ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm.) Dla stref, o których 

mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, zarząd województwa, w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania wyników 

oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, opracowuje 

i przedstawia do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom projekt 

uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych 

substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. 

 „Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego” został przyjęty Uchwałą  

Nr XX/193/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 roku.  

Nadrzędnym celem1 Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego jest wskazanie działań 

naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy stanu jakości powietrza, co w konsekwencji 

spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców 

województwa opolskiego. Celem Programu jest również wskazanie przyczyn wystąpienia przekroczeń 

substancji w powietrzu. 

 

Analizy przedstawione w Programie odnoszą się do roku bazowego 2018, a wykonanie działań naprawczych 

w harmonogramie realizacji zaplanowane jest do roku 2026 stanowiącego rok prognozy Programu. 

Wszystkie zaplanowane zadania zostały przeanalizowane w kontekście zarówno ekologicznym, jak i 

ekonomicznym, a więc zostały wybrane tak, by w ramach zaangażowanych środków finansowych zapewnić 

uzyskanie jak największego efektu poprawy jakości powietrza. 

Działania zaplanowane do realizacji w Programie ochrony powietrza dla województwa opolskiego mają na 

celu uzyskanie maksymalnego efektu ekologicznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza 

ze źródeł, które w największy sposób oddziałują na wielkość stężeń substancji w powietrzu. Zgodnie z 

 
1 Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego 
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przeprowadzonymi analizami w zakresie wpływu poszczególnych źródeł emisji na wysokość stężeń 

substancji w powietrzu, głównymi kierunkami działań naprawczych powinna być redukcja emisji z sektora 

komunalno-bytowego (pochodzącej z indywidualnych systemów grzewczych). Zaplanowane do realizacji 

działania naprawcze obejmują również zadania wspomagające związane z prowadzeniem akcji 

promocyjnych i edukacyjnych oraz działania kontrolne. Jako działanie dla Zarządu Województwa 

Opolskiego wskazano przygotowanie uchwały antysmogowej wprowadzającej ograniczenia w stosowaniu 

urządzeń grzewczych. W Programie wskazano również kierunki działań, których realizacja ma wspomagać 

skuteczną poprawę stanu jakości powietrza, zarówno w celu ograniczenia emisji powierzchniowej, jak 

i liniowej oraz punktowej. Działania te mają charakter organizacyjny i wspomagający. 

Przewiduje się, że realizacja wszystkich zaplanowanych w Programie działań, pozwoli na wyeliminowanie 

w roku prognozy problemu występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego 

PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w strefach województwa opolskiego. W celu osiągnięcia poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu wyznaczono wymaganą wielkość redukcji emisji. Obliczony wymagany efekt 

ekologiczny realizowanych działań naprawczych został przedstawiony dla każdego powiatu w tabelach 

wskazanych w harmonogramie realizacji dla poszczególnych stref województwa opolskiego. 

Proponowane działania naprawcze zostały ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym na poziomie 

regionalnym wraz ze wskazaniem szacunkowych kosztów, efektów ekologicznych i możliwych źródeł ich 

finansowania. W harmonogramie wskazano również organy odpowiedzialne za realizację tych zadań.  

Według POP przyczyn przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń należy dopatrywać się m.in. we 

wzajemnym oddziaływaniu kilku czynników. Emisja z zakładów przemysłowych nakłada się na emisję 

z indywidualnych systemów grzewczych i kotłowni. Dodatkowym czynnikiem pogarszającym stan jakości 

powietrza są niekorzystne warunki meteorologiczne i klimatyczne, a co za tym idzie pogarszające się 

lokalnie warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczeń. Nie bez znaczenia jest tutaj także oddziaływanie 

sąsiednich terenów gmin Zdzieszowice i Kędzierzyn-Koźle. 

Przedstawione wyniki modelowana rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wskazują, że na jakość powietrza 

atmosferycznego na terenie strefy opolskiej duży wpływ ma wspomniane już tło ponadregionalne, w skład 

którego wchodzą stężenia zanieczyszczeń pochodzące ze źródeł zlokalizowanych w pasie 50 km wokół 

danej strefy. 

Analiza rozkładu stężeń zanieczyszczeń  w strefie opolskiej w ciągu roku wyraźnie wskazuje wzrost stężeń 

w sezonie grzewczym i głównie w tym okresie odnotowywane są przekroczenia poziomu dopuszczalnego. 

Wysokie stężenia pyłu PM10 (oraz PM2,5) w okresie grzewczym są spowodowane głównie spalaniem paliw 

stałych w paleniskach indywidualnych, to źródła powodujące tzw. „niską emisję”. 

 

W dniu 26 września 2017 roku Sejmik Województwa Opolskiego uchwałą nr XXXII/367/2017 w sprawie 

wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw wprowadził nowe zasady dla mieszkańców, w celu zapobieżenia negatywnemu 

oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko. Wg ww. tzw. uchwały antysmogowej od 1 listopada 2017 

roku w piecach nie można palić tym, co jest uznawane za potencjalnie najbardziej zanieczyszczające: 

- węglem brunatnym oraz paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystaniem tego węgla, 

- mułami i flotokoncentratami węglowymi, tj. paliwami o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, 

- paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystaniem mułów i flotokoncentratów węglowych, 

- paliwami stałymi produkowanymi z węgla kamiennego, których zawartość frakcji o uziarnieniu 

mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15 %, 

- drewnem i biomasą drzewną, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %. 

Tym samym, opolskie jest trzecim w Polsce województwem, które wprowadziło uchwałę antysmogową – 

tuż po małopolskim i śląskim. Jeśli zakaz będzie przestrzegany i egzekwowany, jakość powietrza na terenie 

województwa opolskiego może się poprawić, ponieważ to właśnie spalanie paliw złej jakości jest głównym 

sprawcą niskiej emisji.  

 

W dniu 26 września 2017 roku Sejmik Województwa Opolskiego uchwałą nr XXXII/367/2017 w sprawie 

wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw wprowadził nowe zasady dla mieszkańców, w celu zapobieżenia negatywnemu 

oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko. Wg tzw. uchwały antysmogowej od 1 listopada 2017 roku 

w piecach nie można palić tym, co jest uznawane za potencjalnie najbardziej zanieczyszczające: 
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- węglem brunatnym oraz paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystaniem tego węgla, 

- mułami i flotokoncentratami węglowymi, tj. paliwami o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, 

- paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystaniem mułów i flotokoncentratów węglowych, 

- paliwami stałymi produkowanymi z węgla kamiennego, których zawartość frakcji o uziarnieniu 

mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15 %, 

- drewnem i biomasą drzewną, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %. 

Tym samym, opolskie jest trzecim w Polsce województwem, które wprowadziło uchwałę antysmogową – 

tuż po małopolskim i śląskim. Jeśli zakaz będzie przestrzegany i egzekwowany, jakość powietrza na terenie 

województwa opolskiego może się poprawić, ponieważ to właśnie spalanie paliw złej jakości jest głównym 

sprawcą niskiej emisji.  

Sejmik Województwa Opolskiego 30 listopada 2021 r. podjął uchwałę nr XXXVI/368/2021 zmieniającą 

uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Jej zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r. 

z wyjątkami jak dalej. 

Zakaz spalania torfu 

Katalog paliw zakazanych do stosowania w domowych urządzeniach grzewczych został rozszerzony o torf i 

produkty produkowane z jego wykorzystaniem. Dodatkowo rozszerzono zakaz dotyczący spalania paliw 

stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych o mieszanki i produkty 

produkowane z ich wykorzystaniem. 

Ograniczenia dla urządzeń grzewczych 

Wprowadzone uchwałą ograniczenia dotyczą kotłów, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 stycznia 

2020 roku (po tej dacie w Polsce dopuszczona jest wyłącznie sprzedaż i instalacja kotłów na paliwa stałe 

spełniające wymogi emisyjności cząstek stałych (pyłu) wg dyrektywy ekoprojektu. 

• Od 1 stycznia 2030 r. uchwała zakłada zakaz używania „kopciuchów”, tj. urządzeń grzewczych 

niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla 

klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012. 

• Od 1 stycznia 2032 r. użytkowane mogą być wyłącznie instalacje spełniających wymagania 

w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 5 lub ekoprojektu. 

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe (tj. kominki rekreacyjne) od 1 stycznia 2036 r. muszą 

spełniać warunki emisyjności dla pyłu określone w dyrektywie ekoprojektu. Celem dostosowania urządzeń 

do wymagań, dopuszcza się ich wyposażenie w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu lub muszą one 

osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 %. 

  

Gmina Gogolin zakupiła w 2018 roku 10 sensorów mierzących natężenie szkodliwych pyłów 

w powietrzu. Czujniki mierzą natężenie pyłów PM2.5, PM10 oraz temperaturę, wilgotność czy ciśnienie 

powietrza. 

Sieć czujników w czasie rzeczywistym pokazuje zanieczyszczenia powietrza i na bieżąco przekazuje 

informacje na ich temat na platformę Airly. Za pośrednictwem mapy na stronie internetowej airly.eu, 

zakładki „Czym oddychamy” na stronie gogolin.pl oraz specjalnej aplikacji na urządzenia mobilne, 

mieszkańcy Gminy Gogolin posiadają informację o stanie jakości powietrza w danym miejscu i w danej 

chwili. 

 

Czujniki zlokalizowane są w następujących miejscach na terenie Gminy Gogolin: 

▪ Chorula, ul. Opolska; 

▪ Gogolin, ul. Strzelecka;  

▪ Gogolin, ul. Leśna; 

▪ Górażdże, ul. Wiejska; 

▪ Kamień Śląski, plac Myśliwca;  

▪ Kamionek, ul. Polna; 

▪ Malnia, ul. Podgórna; 

▪ Obrowiec, ul. Łąkowa; 

▪ Odrowąż, ul. Wiejska; 
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▪ Zakrzów, ul. Mickiewicza. 

Gmina Gogolin na bieżąco realizuje zadania związane z informowaniem, ostrzeganiem i alarmowaniem 

mieszkańców w sytuacji wystąpienia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.  

Komunikaty o wprowadzeniu ostrzeżenia i alarmu  umieszczane są na stronie internetowej www.gogolin.pl 

oraz przekazywane do mieszkańców za pomocą SMS w systemie SISMS. 

Zgodnie z zaleceniami planu działań krótkoterminowych sporządzona została baza danych o gminnych 

jednostkach oświatowych, opiekuńczych oraz prowadzących działalność leczniczą w zakresie podstawowej 

opieki zdrowotnej, które należy powiadamiać w trakcie trwania  poziomów alarmowych o konieczności 

zastosowania działań zapobiegawczych. Podmioty te są informowane dodatkowo za pomocą  e-maili 

wysyłanych przez GCR. Również w takiej sytuacji informowane są inne gminne podmioty m.in. Straż 

Miejska, Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., Gogolińskie Usługi Komunalne 

Sp. z o.o. o konieczności podejmowania określonych działań operacyjnych. 

W ramach czynności edukacyjnych prowadzone są szkolenia doskonalące z kierownikami wszystkich 

gminnych podmiotów które są zobligowane do określonych działań w sytuacji wystąpienia zagrożenia 

zanieczyszczenia powietrza oraz z sołtysami i radami sołeckimi.  

Problematyka edukacyjna dotycząca zanieczyszczenia powietrza podnoszona jest również na zebraniach 

sprawozdawczych OSP oraz innych spotkaniach z mieszkańcami. 

W ramach działań operacyjnych Straż Miejska prowadzi na bieżąco kontrole palenisk domowych. Kontrole 

takie prowadzone są po stwierdzeniu przez strażnika podejrzanego dymu z komina budynku lub też po 

zgłoszeniu takiego faktu przez mieszkańca. 

13.  WSPÓŁPRACA Z INNYMI GMINAMI W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ. 

Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie gospodarki energetycznej może polegać  

na wspólnej budowie na obszarze przygranicznym zakładu ciepłowniczego opartego  

o energię geotermalną, utworzeniu klastra opartego na idei solarów produkujących ciepłą wodę użytkową na 

terenie kilku sąsiednich gmin. Gminy dysponujące nadwyżkami energii mogą ją też sprzedawać gminom 

sąsiednim, lub wspólnie organizować produkcję i sprzedaż energii dla innych gmin. 

Gmina Gogolin sąsiaduje z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: Krapkowice, 

Zdzieszowice, Tarnów Opolski, Strzelce Opolskie i Izbicko. 

 

Tabela 51. Możliwości współpracy Gminy Gogolin z gminami sąsiednimi w zakresie gospodarki 

energetycznej 

GMINA KRAPKOWICE 

Sieć gazowa 
• funkcjonuje sieć gazowa;  

• brak koncepcji gazyfikacji terenu; 

Odnawialne źródła energii 

• obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy tj. „Hala 

Sportowa im. Władysława Piechoty w Krapkowicach”, 

„Pływalnia Delfin w Krapkowicach” są wyposażone w 

instalacje solarne, 

• budynki mieszkalne na terenie gminy wyposażone są  

w systemy solarne i fotowoltaiczne, 

• mieszkańcy gminy są zainteresowani wykorzystywaniem 

odnawialnych źródeł energii; 

• realizowana jest wymiana systemów ogrzewania w 

budynkach użyteczności publicznej; 

• w SUiKZP uwzględniono tereny pod budowę farm 

wiatrowych; 

• na terenie gminy funkcjonują dwie elektrownie wodne: Odra 

– 1,26 MW i Osobłoga – 155 kW w Krapkowicach; 

• na terenie gminy występują warunki do zbudowania 

elektrowni wodnej; 

• na terenie Gminy są wykorzystywane pompy ciepła. 

Sieć ciepłownicza • funkcjonuje sieć ciepłownicza – zarządzana przez 
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Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. 

Baza surowców energetycznych 
• na terenie gminy nie występują udokumentowane złoża gazu 

ziemnego, ropy naftowej, gazu łupkowego, węgla oraz 

innych paliw kopalnych 

Elektroenergetyka 
• gmina jest zainteresowana współpracą przy rozbudowie i 

modernizacji systemów elektroenergetycznych 

Biogazownia  • brak biogazowni na terenie gminy 

Uprawa roślin energetycznych • brak upraw roślin energetycznych. 

Współpraca z Gminą Gogolin w 

zakresie gospodarki energetycznej 
• Gmina Krapkowice nie wyklucza współpracy z Gminą 

Gogolin w zakresie gospodarki energetycznej   

Projekt założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe  

• gmina posiada uchwalony Projekt założeń 

GMINA STRZELCE OPOLSKIE 

Sieć gazowa 
• funkcjonuje sieć gazowa;  

• w kolejnych latach planowana jest rozbudowa sieci gazowej  

Odnawialne źródła energii 

• obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy są 

wyposażone w instalacje solarne (dwie placówki oświatowe i 

szpital) 

• budynki mieszkalne na terenie gminy wyposażone są  

w systemy solarne i fotowoltaiczne 

• mieszkańcy gminy są zainteresowani wykorzystywaniem 

odnawialnych źródeł energii; 

• realizowane są wymiany systemów ogrzewania w 

budynkach użyteczności publicznej; 

• na terenie Gminy nie występują farmy wiatrowe; 

• w SUiKZP uwzględniono tereny pod budowę farm 

wiatrowych; 

• na terenie gminy brak elektrowni wodnych; 

• na terenie gminy występują warunki do zbudowania 

elektrowni wodnej; 

• na terenie Gminy są wykorzystywane pompy ciepła. 

Sieć ciepłownicza 
• na terenie Gminy funkcjonuje sieć ciepłownicza zarządzana 

przez Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. 

Baza surowców energetycznych 
• na terenie Gminy nie występują udokumentowane złoża gazu 

ziemnego, ropy naftowej, gazu łupkowego, węgla oraz 

innych paliw kopalnych 

Elektroenergetyka 
• gmina jest zainteresowana współpracą przy rozbudowie i 

modernizacji systemów elektroenergetycznych 

Biogazownia  • brak biogazowni na terenie Gminy 

Uprawa roślin energetycznych • brak upraw roślin energetycznych. 

Współpraca z Gminą Gogolin w 

zakresie gospodarki energetycznej 

• Gmina Strzelce Opolskie ze swojej strony deklaruje  

współpracę z Gminą Gogolin w zakresie gospodarki 

energetycznej. 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe  

• gmina posiada uchwalony Projekt założeń 

GMINA ZDZIESZOWICE 

Sieć gazowa • funkcjonuje sieć gazowa;  

Odnawialne źródła energii 

• budynki mieszkalne na terenie gminy wyposażone są  

w systemy solarne i fotowoltaiczne, 

• mieszkańcy gminy są zainteresowani wykorzystywaniem 

odnawialnych źródeł energii; 
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• realizowana jest wymiana systemów ogrzewania w 

budynkach użyteczności publicznej; 

• na terenie Gminy nie funkcjonują farmy wiatrowe; 

• w SUiKZP uwzględniono tereny pod budowę farm 

wiatrowych; 

• na terenie funkcjonuje elektrownia wodna (Januszkowice 

1400 kW, Krępna 1260 kW – ciek wodny Odra); 

• na terenie gminy występują warunki do zbudowania 

elektrowni wodnej; 

• na terenie Gminy są wykorzystywane pompy ciepła. 

Sieć ciepłownicza 
• na terenie Gminy funkcjonuje sieć ciepłownicza zarządzana 

przez ArcelorMittal Poland S.A. Odział Zdzieszowice 

Baza surowców energetycznych 
• na terenie Gminy nie występują udokumentowane złoża gazu 

ziemnego, ropy naftowej, gazu łupkowego, węgla oraz 

innych paliw kopalnych 

Elektroenergetyka 
• gmina jest zainteresowana współpracą przy rozbudowie i 

modernizacji systemów elektroenergetycznych 

Biogazownia  • brak biogazowni na terenie Gminy 

Uprawa roślin energetycznych • brak upraw roślin energetycznych  

Współpraca z Gminą Gogolin w 

zakresie gospodarki energetycznej 
• Gmina Zdzieszowice nie wyklucza współpracy z Gminą 

Gogolin w zakresie gospodarki energetycznej   

Projekt założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe  

• gmina posiada uchwalony Projekt założeń 

GMINA IZBICKO 

Sieć gazowa • nie funkcjonuje sieć gazowa;  

Odnawialne źródła energii 

• budynki mieszkalne na terenie gminy wyposażone są  

w systemy solarne i fotowoltaiczne, 

• mieszkańcy gminy są zainteresowani wykorzystywaniem 

odnawialnych źródeł energii; 

• realizowane są wymiany systemów ogrzewania w 

budynkach użyteczności publicznej; 

• na terenie Gminy nie funkcjonują farmy wiatrowe; 

• w SUiKZP nie uwzględniono terenów pod budowę farm 

wiatrowych; 

• na terenie gminy nie funkcjonuje elektrownia wodna  

• na terenie gminy nie występują warunki do zbudowania 

elektrowni wodnej; 

• na terenie Gminy są wykorzystywane pompy ciepła. 

Sieć ciepłownicza • na terenie Gminy nie funkcjonuje sieć ciepłownicza  

Baza surowców energetycznych 
• na terenie Gminy nie występują udokumentowane złoża gazu 

ziemnego, ropy naftowej, gazu łupkowego, węgla oraz 

innych paliw kopalnych 

Elektroenergetyka 
• gmina nie jest zainteresowana współpracą przy rozbudowie i 

modernizacji systemów elektroenergetycznych 

Biogazownia  • brak biogazowni na terenie Gminy 

Uprawa roślin energetycznych • na terenie gminy brak upraw roślin energetycznych 

Współpraca z Gminą Gogolin w 

zakresie gospodarki energetycznej 
• Gmina Izbicko nie wyklucza współpracy z Gminą Gogolin w 

zakresie gospodarki energetycznej   

Projekt założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe  

 

• gmina posiada uchwalony Projekt założeń 
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GMINA TARNÓW OPOLSKI 

Sieć gazowa 

• na terenie gminy funkcjonuje sieć gazowa;  

• rozbudowa sieci na terenie gminy w kolejnych latach jest 

uzależniona od zakładu gazowniczego; 

Odnawialne źródła energii 

• budynki mieszkalne na terenie gminy są wyposażone w 

systemy solarne i fotowoltaiczne, 

• mieszkańcy gminy są zainteresowani wykorzystywaniem 

odnawialnych źródeł energii; 

• realizowane są wymiany systemów ogrzewania w 

budynkach użyteczności publicznej; 

• na terenie Gminy nie funkcjonują farmy wiatrowe; 

• w SUiKZP nie uwzględniono terenów pod budowę farm 

wiatrowych, jednakże uwzględniono tereny potencjalnej 

lokalizacji urządzeń energetyki odnawialnej m.in. ogniw 

fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100kW 

• na terenie gminy nie funkcjonuje elektrownia wodna; 

• na terenie gminy występują warunki do zbudowania 

elektrowni wodnej; 

• wykorzystywane są pompy ciepła  

Sieć ciepłownicza • na terenie Gminy nie funkcjonuje sieć ciepłownicza  

Baza surowców energetycznych 
• na terenie Gminy nie występują udokumentowane złoża gazu 

ziemnego, ropy naftowej, gazu łupkowego, węgla oraz 

innych paliw kopalnych 

Biogazownia  • na terenie gminy występuje biogazownia 

Uprawa roślin energetycznych • na terenie gminy brak roślin energetycznych 

Współpraca z Gminą Gogolin w 

zakresie gospodarki energetycznej 
• Gmina Tarnów Opolski nie wyklucza współpracy z Gminą 

Gogolin w zakresie gospodarki energetycznej   

Projekt założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe  

• Gmina posiada Projekt założeń 
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14. PODSUMOWANIE I WNIOSKI. 

1. Zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  

(Dz.U. 2021 poz. 716) Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe powinien zawierać: 

• ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe;   

• przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;   

• możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw  

i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych  

w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych 

w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;  

• możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej  w rozumieniu ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej; 

• zakres współpracy z innymi gminami. 

Zawartość opracowania „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin na lata 2014- 2029” odpowiada 

pod względem redakcyjnym i merytorycznym wymogom ustawy prawo energetyczne. 

2. Liczba mieszkańców Gminy Gogolin na koniec 2020 r. wynosiła 12 628 osób. Przewiduje się, że 

w perspektywie do roku 2032 liczba mieszkańców Gminy zwiększy się do 12 787 osób, co oznacza 

wzrost o ok. 1,3 % (poprzednia Aktualizacja Projektu założeń….. zakładała 12 % spadek liczby 

mieszkańców). Prognozowany wzrost liczby ludności spowoduje rosnące zapotrzebowanie na nowe 

mieszkania, wobec czego w kolejnych latach przewiduje się wzrost zapotrzebowania na ciepło, 

energie elektryczną i paliwa gazowe.  

3. Stan społeczno-gospodarczy Gminy Gogolin jest dobry. W latach 2010-2020 nastąpił niewielki 

wzrost liczby ludności o 131 osób. Nastąpił również wzrost liczby podmiotów gospodarczych.  

4. Od roku 1989 odnotowano wzrost liczby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Gogolin. 

W związku z tym, termomodernizacja budynków powinna być w pierwszej kolejności 

przeprowadzona w najstarszych budynkach. 

5. Na terenie Gminy Gogolin nie istnieje centralny system ciepłowniczy. Budynki mieszkalne 

jednorodzinne, budynki użyteczności publicznej oraz podmioty gospodarcze, zlokalizowane na 

terenie Gminy ogrzewane są za pomocą indywidualnych systemów grzewczych (ewentualnie 

kotłowni lokalnych), w których dominującym paliwem stosowanym w procesie spalania jest gaz 

ziemny i węgiel. Ze względu na rozproszoną zabudowę mieszkaniową na terenach wiejskich Gminy, 

realizacja przedsięwzięcia związanego z budową sieci ciepłowniczej byłaby obecnie bardzo 

kosztowna i najprawdopodobniej ekonomicznie nieuzasadniona.  

6. Mieszkańcy Gminy Gogolin posiadają dostęp do gazu ziemnego dostarczanego siecią gazową, której 

długość na obszarze Gminy zwiększa się z każdym rokiem. Dystrybutorem gazu ziemnego dla 

Gminy Gogolin jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu. 

Bieżąca rozbudowa sieci gazowej wynika z coraz większego zainteresowania mieszkańców gazem, 

jako źródłem energii cieplnej. Z każdym rokiem zwiększa się nie tylko długość sieci gazowej, ale 

i liczba odbiorców gazu. 

7. Dostawcą energii elektrycznej dla Gminy Gogolin jest spółka TAURON Dystrybucja S.A. Oddział 

w Opolu. Obecny stan techniczny sieci elektroenergetycznych oraz zamierzenia inwestycyjne w 

zakresie rozbudowy istniejącej sieci energetycznej na terenie Gminy Gogolin zapewniają 

bezpieczeństwo w zakresie aktualnego i przyszłego zapotrzebowania odbiorców na energię 

elektryczną. W związku z występującymi na terenie Gminy obszarami przeznaczonymi pod 

budownictwo jednorodzinne, w niedalekiej przyszłości może nastąpić konieczność podłączenia 

niniejszych obszarów do sieci elektroenergetycznej. Realizacja zabezpieczenia potrzeb 

energetycznych Gminy w zakresie energii elektrycznej, obejmująca modernizację i rozwój 

poszczególnych systemów energetycznych leży w gestii poszczególnych przedsiębiorstw 

energetycznych.  

8. Część budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej na terenie Gminy została poddana 

termomodernizacji. W dalszym ciągu należy podejmować systematyczne termomodernizacje 

budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy wraz z zachęcaniem do podobnych działań 
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indywidualnych właścicieli budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych. Wydatki na 

termomodernizację zwracają się w kolejnych latach w postaci mniejszych wydatków na ogrzewanie. 

Dodatkowymi atutami termomodernizacji jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego, 

polepszenie warunków i komfortu zamieszkania, a także wzrost wartości rynkowej budynku. 

9. W chwili obecnej na terenie Gminy Gogolin potencjał Gminy w zakresie OZE nie jest dostatecznie 

wykorzystywany. W najbliższych latach należy dążyć do większego wykorzystania dostępnych 

odnawialnych źródeł energii na potrzeby c.o.  

i c.w.u., zarówno w przypadku budynków użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych, jak 

i podmiotów gospodarczych.  

Główne alternatywne źródła energii dla Gminy Gogolin powinny stanowić energia słoneczna 

i biomasa. Potencjał do energetycznego zagospodarowania tych odnawialnych źródeł energii jest 

stosunkowo wysoki. Energia słoneczna może być wykorzystywana do podgrzewania wody 

użytkowej. Preferowanym kierunkiem rozwoju energetyki słonecznej jest instalowanie 

indywidualnych kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na domach mieszkalnych 

i budynkach użyteczności publicznej, bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Możliwe jest także 

wykorzystywanie ogniw fotowoltaicznych do zasilania znaków ostrzegawczych ustawionych na 

drogach przebiegających przez Gminę, co dodatkowo poprawi bezpieczeństwo osób poruszających 

się tymi szlakami komunikacyjnymi.  

10. Do ważniejszych zadań Urzędu Miejskiego w Gogolinie należałoby: 

• w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koordynowanie rozwoju 

poszczególnych rejonów z rozwojem systemów energetycznych dla racjonalnego zasilania ich w 

energię elektryczną. Zakłada się, że zaopatrzenie w energię elektryczną będzie zapewnione dla 

wszystkich odbiorców. Odbiorcy rozproszeni, peryferyjnie położeni na terenie Gminy będą 

mogli być zasilani w ciepło ze źródeł własnych, gazem płynnym i ziemnym, energią elektryczną, 

węglem i drewnem itp. według własnego wyboru; 

• inicjowanie i wspomaganie opracowania i realizacji programów likwidacji tzw. niskiej emisji tj. 

pieców przestarzałych, niskosprawnych kotłowni węglowych na rzecz zwiększonego 

wykorzystania źródeł ekologicznych, w tym odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, 

wiatrowa, biomasa, biogaz), drogą ulg podatkowych, dotacji, pożyczek, organizowania środków 

pomocowych itp. skierowanych do mieszkańców, właścicieli i zarządców wielorodzinnych 

domów mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych; 

• wspieranie stosowania nowoczesnych źródeł energii odnawialnych wykorzystujących paliwa 

lokalne jak: drewno, słomę, wiatr energię słoneczną oraz geotermalną. Odnawialne źródła 

energii mogą zostać wykorzystane przez Gminę do stworzenia „proekologicznego” wizerunku 

regionu. Nowatorski i innowacyjny wizerunek Gminy jest cennym kapitałem, który może zostać 

wykorzystany do zainteresowania danym regionem inwestorów z tych sektorów gospodarki, dla 

których jakość środowiska stanowi istotny czynnik. W związku z tym, przychylna postawa 

władz może stać się poważnym argumentem przemawiającym za lokalizowaniem przedsięwzięć 

inwestycyjnych na danym terenie. Poza tym Gmina Gogolin (poprzez wdrożenie OZE do 

użytkowania) mogłaby stanowić przykład dla innych gmin z powiatu krapkowickiego w zakresie 

wykorzystania dostępnych, lokalnych zasobów; 

• uzgadnianie międzygminne rozwoju systemu energetycznego o zakresie regionalnym. 

Współpraca Gminy Gogolin z sąsiednimi gminami w zakresie gospodarki energetycznej 

mogłaby polegać na wspólnej budowie na obszarze przygranicznym zakładu ciepłowniczego 

opartego o energię ze źródeł odnawialnych lub utworzeniu klastra opartego na idei solarów 

produkujących ciepłą wodę użytkową na terenie sąsiednich gmin; przygotowanie wspólnego 

przetargu samorządów powiatu krapkowickiego oraz sąsiednich powiatów na wyłonienie 

dostawcy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i budynków gminnych. Na 

chwilę obecną, współpracą z Gminą Gogolin w zakresie gospodarki energetycznej 

zainteresowane są gminy Krapkowice, Zdzieszowice oraz Strzelce Opolskie. 

Warto nadmienić, iż na realizację inwestycji w partnerstwie z zakresu gospodarki energetycznej 

jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie  

z dostępnych źródeł zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej. Niniejsza możliwość 

finansowania przedsięwzięć z zakresu gospodarki energetycznej może zachęcić Gminę Gogolin oraz 

jej sąsiadów do realizacji wspólnych inwestycji w niniejszym zakresie. 
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11. Zmniejszenie zużycia węgla kamiennego na terenie Gminy Gogolin jest możliwe w najbliższych 

latach poprzez likwidację lub modernizację pieców węglowych oraz wprowadzenie lokalnych źródeł 

energii odnawialnej, takich jak energia słoneczna, w mniejszym stopniu biomasa itp. Ponadto 

w miarę rozwoju techniki oraz wzrostu dostępności źródeł dofinansowania inwestycji z zakresu 

zastosowań odnawialnych źródeł energii należy przewidywać wykorzystanie energii słonecznej dla 

pokrywania potrzeb ciepłej wody użytkowej. 

Wszystkie te działania miałyby proekologiczny charakter i mogłyby uzyskiwać dotacje  

lub preferencyjne kredyty z Funduszu Ochrony Środowiska oraz pozostałych środków pomocowych, 

w tym krajowych jak i UE. 

12. Ze strony zaopatrzenia Gminy Gogolin w energię, obecnie i w przyszłości nie ma zagrożenia 

środowiska, natomiast przewiduje się, że stopniowo będzie następować sukcesywna poprawa stanu 

środowiska, zwłaszcza powietrza atmosferycznego w miarę likwidacji źródeł węglowych. 

Zapewnione jest również bezpieczeństwo energetyczne Gminy przy zachowaniu jej 

zrównoważonego rozwoju. 

13. Opracowywanie planu zaopatrzenia Gminy Gogolin w energię nie jest konieczne. Niniejsze 

założenia stanowią wystarczającą podstawę dla realizacji i finansowania podłączeń 

sieciowych (ciepło, gaz, energia elektryczna), zgodnie z Art. 7 Ustawy Prawo Energetyczne 

w oparciu o krótkoterminowe plany przedsiębiorstw energetycznych. Pożądane byłoby natomiast 

opracowanie aktualnego programu gazyfikacji Gminy. 

14. Plany rozwojowe przedsiębiorstw energetycznych nie sięgają perspektywy czasowej niniejszego 

dokumentu, dlatego ocena zapotrzebowania oparta na założeniach związanych z tempem rozwoju 

gminy może być obarczona pewnym błędem. Niemniej jednak, zakłada się rozwój sieci gazowniczej 

i energetycznej, wzrost zapotrzebowania na paliwa gazowe, ciepło i energie elektryczną. Sprzyjające 

przemiany społeczne, zintensyfikowany rozwój gospodarczy, inwestycje w rozwój przyjaznych 

środowisku źródeł energii wspierane przez dodatkowe zewnętrzne mechanizmy finansowe to 

najważniejsze aspekty mogące przybliżyć Gminę Gogolin do osiągnięcia maksymalnego poziomu 

rozwoju energetyki w perspektywie wieloletniej. 

 

15. PLAN – ZARYS PROPONOWANYCH DZIAŁAŃ DLA GMINY. 

 

Przeprowadzona w Gminie Gogolin inwentaryzacja źródeł ciepła (wykonana na potrzeby Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej) oraz zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych wskazuje na kilka podstawowych 

obszarów problemowych. Należą do nich: 

- niewystarczający poziom działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego - wymiany źródeł 

ciepła na ekologiczne, 

 - problem niskiej emisji, pochodzącej głównie z indywidualnych systemów grzewczych, 

- konieczność dalszej modernizacji oświetlenia ulicznego, 

- niedostateczne finansowanie działań służących racjonalizacji zużycia energii i redukcji emisji  

CO2,  

- występująca okresowo zła jakość powietrza ze względu na przekroczenie standardów  

jakości środowiska w zakresie jakości powietrza, 

- niski poziom wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 

 

Z punktu widzenia niniejszego dokumentu, istotnym jest obszar budownictwa  

mieszkaniowego oraz energetyki i oświetlenia. 

Najistotniejszym problemem w obszarze budownictwa jest konieczność poprawy stanu substancji  

mieszkaniowej. Najwyższy stopień energochłonności wykazują budynki ponad 30 letnie, które nie  

przechodziły w żadnym stopniu termomodernizacji.  

W zakresie energetyki głównym obszarem problemowym jest niski poziom wykorzystania potencjału 

energetyki odnawialnej. Proponowane zadania są spójne ze Strategią Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2015–

2020 oraz Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. Planowane działania mają na celu poprawę efektywności 

energetycznej na terenie miasta i gminy w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 

energetycznej (Dz.U. 2021 poz. 2166), czyli poprawę stosunku uzyskanej wielkości efektu użytkowego 

danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub 
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eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do 

uzyskania tego efektu. 

 

15.1 Zarys działań dla zaopatrzenia w ciepło: 

W zakresie działań dla poprawy jakości i oszczędności zaopatrzenia w ciepło sugeruje się rozważenie 

podjęcia następujących działań: 

1. Zmniejszanie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczanie strat ciepła –  

termomodernizacja budynków: 

- wsparcie mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej budynków i ograniczania emisji - 

termomodernizacja obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., 

- dalsze prowadzenie działań w zakresie wymiany stolarki okiennej, drzwiowej o niskim współczynniku 

przenikania ciepła, docieplanie ścian budynków oraz stropów, 

- montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją, 

- budowa domów i budynków użyteczności publicznej energooszczędnych i pasywnych, 

- wykorzystanie systemu audytów i świadectw energetycznych w celu klasyfikacji  

budynków pod względem strat cieplnych w celu lepszego zaplanowania termomodernizacji.  

2. Kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności  

oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie o szkodliwości spalania  

paliw niskiej jakości. 

3. Uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z termomodernizacji i innych działań  

związanych z ograniczeniem niskiej emisji, 

4. Promocja gospodarki niskoemisyjnej poprzez organizację wydarzeń skierowanych do mieszkańców,  

5. Wprowadzenie nowych systemów dystrybucji energii i paliw dla celów grzewczych (np.  

z wykorzystaniem lokalnie dostępnej biomasy), 

6. Promocja i rozwój stosowania odnawialnych źródeł energii oraz efektywnego wykorzystania energii oraz 

inicjowanie innowacyjnych projektów promujących energetykę odnawialną oraz efektywne korzystanie 

z energii , 

7. Kierowanie się zasadą spełniania warunku niskoemisyjności w podejmowaniu decyzji  

administracyjnych. 

8. Dalsze prowadzenie wzorcowej roli gminnych obiektów użyteczności publicznej w zakresie efektywnego 

wykorzystania OZE, ograniczania zużycia energii i ponoszonych za nią kosztów, 

9. Dalsze wdrażanie środków poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności  

publicznej. 

 

15.2 Zarys działań dla systemu zaopatrzenia w energię elektryczną: 

W zakresie działań dla poprawy jakości i oszczędności zaopatrzenia w energię elektryczną sugeruje się 

rozważenie podjęcia następujących działań: 

1. Przekazywanie przez władze gminy informacji do dostawcy energii o większych zamierzeniach 

inwestycyjnych na terenie miasta i gminy, które mogą wpłynąć na zwiększone zapotrzebowanie na moc 

i energię elektryczną, 

2. Dalsza promocja i rozwój stosowania odnawianych źródeł energii oraz efektywnego wykorzystania 

energii: 

- wspieranie realizacji projektów związanych z instalacją mikrosystemów fotowoltaicznych  

w budynkach mieszkalnych, 

- wspieranie budowy farm fotowoltaicznych na terenach nie nadających się na inne inwestycje, 

- organizacja systemu zamówień publicznych z uwzględnieniem kryterium niskoemisyjności, co zwiększy 

oddziaływanie gminy na innych użytkowników energii poprzez pełnienie wzorcowej roli w zakresie 

wykorzystania energii i ochrony środowiska. 

3. Dalsza modernizacja oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na lampy LED oraz budowa  

nowych punktów oświetleniowych na terenie gminy z zastosowaniem energooszczędnych technologii LED 

oraz nowych generacji instalacji fotowoltaicznych, w tym systemów zarzadzania energią i optymalizacji 

oświetlenia. 

4. Tworzenie klastrów energetycznych - elektrowni wirtualnych. 
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15.3 Zarys działań dla systemu zaopatrzenia w paliwa gazowe: 

W zakresie działań dla poprawy jakości i oszczędności zaopatrzenia w gaz sieciowy sugeruje się rozważenie 

podjęcia następujących działań: 

1. Wspieranie rozbudowy systemu gazowniczego i kolejnych podłączeń obiektów do sieci gazowniczej na 

terenie gminy. 

2.Podłączenie do sieci gazowej powinno dotyczyć zarówno lokali ogrzewanych obecnie  

indywidualnymi kotłami na paliwa stałe, jak i nowo powstających budynków. 
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ZAŁĄCZNIKI: 
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