
UCHWAŁA NR XLVI/341/2022 
RADY GMINY BIERAWA 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bierawa” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz.559) oraz art.19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642, 1873, 2269, 2271 i 2490 oraz 
z 2022 r. poz. 1, 200, 202 i 631), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje: 

§ 1. Załącznik do uchwały nr  XXXII/227/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 czerwca 
2013 roku w sprawie przyjęcia „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Gminy Bierawa na lata 2013-2028”, otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Joachim Morcinek 
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1. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
1. Zawartość opracowania „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy Bierawa” odpowiada pod względem redakcyjnym i merytorycznym wymogom ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) oraz umowy 

pomiędzy Gminą Bierawa a firmą Atmoterm SA. 

2. Liczba ludności Gminy Bierawa (na dzień 31.12.2020 r.) wynosi 7 895 mieszkańców1 i zajmuje obszar 

119 km². Przewiduje się spadek liczby mieszkańców Gminy Bierawa. 

3. Na podstawie danych przedstawiających stan społeczno – gospodarczy Gminy Bierawa można stwierdzić, 

że widoczny jest spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, w wieku produkcyjnym liczba osób 

również spada. Jednocześnie prognozowany jest wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Pozytywnym 

zjawiskiem jest rosnąca liczba podmiotów gospodarczych, co bezpośrednio wpływa na poziom rozwoju 

gospodarczego Gminy. W latach 2015-2020 największy wzrost pod względem liczby zarejestrowanych 

działalności odnotowano w sekcji F – budownictwo. W sekcji F zarejestrowano 24 nowe działalności, co daje 

w roku 2020, 34% wzrost w stosunku do roku 2015.  

4. Łączne zużycie energii finalnej w 2020 roku wyniosło 84 355 MWh/rok. Zużycie energii na mieszkańca 

wyniosło 10,68 MWh/rok. Największe zużycie energii w 2020 roku pochodziło ze zużycia paliw stałych 

(węgla kamiennego, drewna) (72,5%), i energii elektrycznej (14%). Najmniejszy udział w łącznym zużyciu 

energii w 2020 roku miał gaz propan-butan (0,2%) gaz płynny LPG (3,5%). 

5. Największe zużycie energii w Gminie Bierawa w 2020 roku występowało w sektorze mieszkalnictwa (78,4%). 

W dalszej kolejności był sektor handel, usługi i przemysł (18,2%). Udział sektora budynków użyteczności 

publicznej wyniósł 2,8% łącznego udziału zużycia energii w Gminie. Najmniejszy udział w zużyciu energii 

dotyczył sektora oświetlenia ulicznego (0,6%).  

6. W wyniku wykonanej analizy danych oraz zużycia energii w Gminie Bierawa można stwierdzić, iż: 

• paliwa stałe są głównym nośnikiem energii w Gminie Bierawa; 

• mieszkańcy na potrzeby cieplne zużywają głównie paliwa stałe; 

• zauważalny jest wzrost zużycia gazu ziemnego w Gminie Bierawa; 

• największe zużycie energii występuje w sektorze mieszkalnictwa 78,4%. 

7. W związku z przewidywanym rozwojem podmiotów gospodarczych oraz mieszkalnictwa następuje wzrost 

zapotrzebowania na nośniki energetyczne na terenie Gminy Bierawa. Zakłada się rozwój obszarów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługowo – handlową oraz przemysł. 

8. W Gminie występują przekroczenia wartości stężeń dopuszczalnych i docelowych pyłu zawieszonego PM10, 

PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Głównym problemem z zakresu emisji zanieczyszczeń do atmosfery ze źródeł 

zlokalizowanych w Gminie jest „niska emisja2” z palenisk przydomowych, która wyraża się w podwyższonym 

stężeniu pyłu oraz benzo(a)pirenu zwłaszcza w sezonie grzewczym.  

9. Z analizy kosztów ciepła wynika, że najtańszymi nośnikami energii w chwili obecnej są drewno, węgiel 

kamienny oraz gaz ziemny. Najdroższymi nośnikami energii są energia elektryczna, olej opałowy oraz gaz 

płynny (LPG).  

 
1 źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Dostęp dnia 05.11.2021 r. 
2 źródło: Niska emisja – emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych 
kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz z transportu spalinowego. 
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10. Gmina Bierawa jest zaopatrzona w gaz ziemny sieciowy. W Gminie istnieje również możliwość zaopatrzenia 

w gaz propan-butan w butlach. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na terenie Gminy Bierawa 

w roku 2019 długość czynnej sieci gazowej wynosiła 14 184 km. W Gminie można zaobserwować dużą 

dynamikę wzrostu gazyfikacji przekraczającą 80% w stosunku do roku 2015. 

11. Operatorem sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej na obszarze Gminy jest TAURON Dystrybucja S.A. 

Oddział w Opolu. Odbiorcy energii elektrycznej z Gminy Bierawa zasilani są z GPZ-ów: GPZ Koźle i GPZ Polska 

Cerekiew.  

Obecna infrastruktura energetyczna na terenie Gminy Bierawa pokrywa obecne zgłaszane zapotrzebowanie na 

energię elektryczną. Istnieją rezerwy umożliwiające dalsze zaspokajanie w energię elektryczną nowym 

odbiorcom. 

Na podstawie danych przekazanych od operatora sieci dystrybucyjnej przewiduje się wzrost zużycia energii 

elektrycznej na terenie Gminy Bierawa o 0,5-1,0% na rok. 

12. W zakresie zaopatrzenia w ciepło budownictwa przyjmuje się realizację następujących zadań: 

• poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł 

niskiej emisji poprzez eliminowanie tych źródeł; 

• promocję ekologicznych nośników energii (wspólnie z przedsiębiorstwami energetycznymi, 

dystrybutorami ekologicznych paliw oraz producentami niskoemisyjnych technologii) 

oraz technologii termomodernizacji budynków. 

13. W zakresie działań, związanych z racjonalizacją użytkowania ciepła oraz energii elektrycznej w budynkach 

należących do Gminy, budynkach mieszkalnych i innych budynkach należących do podmiotów 

gospodarczych przewiduje się: 

• popularyzowanie wśród indywidualnych mieszkańców działań mających na celu ograniczenie 

zużycia energii w budynkach mieszkalnych; 

• termomodernizację w budynkach należących do Gminy Bierawa, z wykorzystaniem zewnętrznych 

środków finansowych oferowanych w ramach oferty krajowych funduszy ochrony środowiska; 

• organizację, planowanie i finansowanie działań związanych z modernizacją źródeł ciepła i działań 

termomodernizacyjnych. 

14. W zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ze względu na oceniony potencjał w Gminie Bierawa 

proponuje się stosowanie: 

• kolektorów słonecznych i/lub paneli fotowoltaicznych w wybranych budynkach użyteczności 

publicznej oraz popularyzację tego typu urządzeń wśród właścicieli budynków jednorodzinnych 

oraz podmiotów gospodarczych; 

• pomp ciepła czy układów wentylacji mechanicznej współpracujących z gruntowymi wymiennikami 

ciepła (np. w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej i budynkach handlowo – 

usługowych); 

• instalacji wykorzystujących energię wiatru na wyznaczonych obszarach Gminy, z których emisja 

hałasu a zwłaszcza infradźwięków może być najmniej odczuwalna przez mieszkańców oraz 

stosunkowo w małym stopniu odczuwane będą również błyski słoneczne. 

15. Niniejszy „Projekt założeń do planu...” stanowi dla Wójta Gminy Bierawa podstawę do przeprowadzenia 

procesu legislacyjnego zgodnie z Art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.), który zakończy się uchwaleniem w/w dokumentu. 
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16. Wytyczne dotyczące stosowania opisów w opracowywanych lub aktualizowanych miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie „zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego” (ochrona powietrza) oraz „zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej”: 

• system zaopatrzenia w ciepło – przewiduje się stosowanie proekologicznych źródeł indywidualnych 

(źródła na olej opałowy, biomasę, kotły gazowe) oraz źródeł odnawialnych; 

• system pokrycia potrzeb bytowych – wszystkie potrzeby bytowe będą pokrywane przy użyciu gazu 

płynnego oraz energii elektrycznej; 

• system zaopatrzenia w energię elektryczną – ustala się obowiązek rozbudowy sieci 

elektroenergetycznej w sposób zapewniający obsługę wszystkich istniejących i projektowanych 

obszarów zabudowy w sytuacji pojawienia się takiej potrzeby. 

17. Uchwalona przez Radę Gminy „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Gminy Bierawa” zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) wymaga aktualizacji po upływie 3 lat od 

momentu uchwalenia. 
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2. WSTĘP 

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTU 

Podstawą formalną opracowania „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Gminy Bierawa" jest umowa nr 081303/21/ZOŚ/APZC z dnia 23 sierpnia 2021 r. zawarta 

pomiędzy Gminą Bierawa a firmą Atmoterm SA. 

Niniejszy dokument opracowano zgodnie z przepisami prawa, art. 18 ust. 1 pkt 1 oraz art. 19 ust. 1 – 8 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.  U.  z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) oraz ww. umową. 

„Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bierawa” 

przedstawia informacje dotyczące: 

• oceny stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe; 

• przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych; 

• możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem 

energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych z 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 art. 6 ust. 2 ustawy 

z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 468 z późn. zm.); 

• zakresu współpracy z sąsiednimi gminami. 

2.1.1. INNE UWARUNKOWANIA USTAWOWE  

Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) nakłada na gminy obowiązek zabezpieczenia 

zbiorowych potrzeb ich mieszkańców. Art. 7 ust 1, pkt. 3 wymienionej ustawy brzmi: „Zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania 

czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz”.  

Według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.), 

organami ochrony środowiska na szczeblu gminnym jest: wójt, burmistrz albo prezydent miasta.  

Wójt gminy sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. W jego imieniu 

i z jego upoważnienia zadania te wykonują pracownicy urzędu. Przeprowadzają oni kontrole przestrzegania 

przepisów dotyczących ekologii i ochrony przyrody na terenie gminy, powiatu albo województwa. Kontrolujący 

w trakcie wykonywania zadań jest upoważniony do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na 

tereny, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza i gdzie może dojść do zagrożeń dla środowiska 

naturalnego. 

Organy samorządowe mają uprawnienia do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach 

o wykroczenia przeciw ochronie środowiska. 

Prawo ochrony środowiska musi być przestrzegane w uchwalonych przez gminy miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli gmina sporządza studium wykonalności, np. oczyszczalni ścieków albo 
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stacji uzdatniania wody, to tym bardziej musi określić szczegółowe zasady i warunki przestrzegania przepisów 

ochrony środowiska na terenie tej inwestycji. I to zarówno podczas jej wznoszenia, jak i funkcjonowania. 

Ponadto istnieje kilka istotnych rozporządzeń Ministra Infrastruktury mających wpływ na stronę popytową 

odbiorców ciepła, wśród nich wymienić można m.in.: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii 

wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki 

energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami mieniającymi 

rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części 

budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. 

Rozporządzenia te mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło nowego budownictwa, zwłaszcza po 

roku 2020, kiedy to wszystkie nowe budynki należy budować o charakterystyce energetycznej spełniającej 

zasadę „niemal zerowego zużycia energii pierwotnej”. 

2.1.2. JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ŚWIETLE REGULACJI UNII EUROPEJSKIEJ 

Podstawowym źródłem istniejących obowiązków Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), wynikających 

z regulacji Unii Europejskiej (UE) jest tzw. pakiet 3x20% (inaczej zwany również pakietem klimatyczno – 

energetycznym), przedstawiony w styczniu 2007 roku. Stanowił on, iż wszystkie kraje członkowskie UE osiągną 

do 2020 roku:  

• redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%; 

• wzrost efektywności energetycznej (zmniejszenie zużycia energii finalnej) o 20%; 

• wzrost produkcji energii z OZE o 20% (dla Polski 15%). 

Następnie w ramach Europejskiego Zielonego Ładu we wrześniu 2020 r. Komisja zaproponowała zwiększenie 

docelowego poziomu redukcji emisji gazów cieplarnianych z uwzględnieniem emisji i pochłaniania emisji, do co 

najmniej 55% do 2030 r. w stosunku do poziomu z 1990 r. 

Nowe ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 wyznaczają następujące cele3: 

• ograniczenie o co najmniej 40%emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z 1990 r.); 

• zapewnienie co najmniej 32% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii; 

• poprawa efektywności energetycznej o co najmniej 32,5%. 

W dniu 25 października 2012 r. Unia Europejska przyjęła Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej4. Dokument wskazuje środki, pozwalające stworzyć 

odpowiednie warunki do poprawy efektywności energetycznej również po tym terminie. Ponadto, Dyrektywa 

określa zasady, na jakich powinien funkcjonować rynek energii tak, aby wyeliminować m.in. wszelkie 

nieprawidłowości ograniczające efektywność dostaw. 

 
3 źródło: https://ec.europa.eu. Dostęp 06.10.2021 r. 
4 źródło: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, 
zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE. 
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Dnia 22 maja 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej. Jej celem jest wdrożenie 

postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/2002/UE z dnia 11 grudnia 

2018 r. (dalej dyrektywa 2018/2002/UE) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (dalej 

dyrektywa 2019/944) implementujące do nowej perspektywy do roku 2030 uprzednią dyrektywę 2012/27/UE 

w sprawie efektywności energetycznej. 

Dyrektywa 2018/2002/UE ustanawia, wspólne ramy środków na rzecz promowania efektywności energetycznej 

w Unii Europejskiej, które mają zapewnić realizację głównych celów, zakładających zwiększenie efektywności 

energetycznej o co najmniej 32,5% do 2030 r. oraz tworzyć warunki dla dalszej poprawy efektywności 

energetycznej. Dodatkowo, zapisy dyrektywy 2018/2002/EU, będą również obligowały państwa członkowskie 

do m.in. ustanowienia systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej. Działania te pozwolą na 

uzyskanie wyniku, którego łączne oszczędności końcowego zużycia energii w okresie 2021-2030, będą 

równoważne rocznym nowym oszczędnościom wynoszącym, w każdym roku od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 

31 grudnia 2030 r. co najmniej 0,8% rocznego zużycia energii końcowej, uśrednionej dla ostatnich trzech lat 

przed dniem 1 stycznia 2019 r. 

Dyrektywa 2019/944 reguluje zasady wewnętrznego rynku energii, mające na celu tworzenie możliwości 

wyboru wszystkim unijnym odbiorcom końcowym, w tym odbiorcom wrażliwym, a także mogące zaoferować 

nowe możliwości gospodarcze, zapewniając konkurencyjne ceny, skuteczne zachęty do inwestycji i wyższe 

standardy usług oraz bezpieczeństwo dostaw i zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zapisy 

dyrektywy 2019/944 podkreślają również konieczność dekarbonizacji sektora transportu oraz zmniejszenie 

emisji w tym sektorze. W dokumencie wskazano Elektromobilność, jako istotny element transformacji 

energetyki, który może przyczynić się do osiągnięcia tych celów. Wprowadzenie zapisów zawartych 

w dyrektywie 2019/944 powinno przyczynić się do stworzenia korzystnych warunków dla wszystkich rodzajów 

pojazdów elektrycznych. 

W związku z wprowadzeniem powyżej opisanych dokumentów zmieniających dyrektywę 2012/27/UE 

w sprawie efektywności energetycznej, nastąpiła konieczność wdrożenia nowelizacji ustawy o efektywności 

energetycznej. Nowelizacja ustawy dostosowuje przepisy krajowe do wymogów unijnych, wpisując się tym 

samym w założenia polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. 

Implementacja Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej wprowadza od dnia 01.01.2022 r. 

zasady prowadzenia centralnego rejestru oszczędności energii finalnej, który swoim zasięgiem obejmie 

dodatkowo przedsiębiorstwa paliwowe, wprowadzające do obrotu paliwa ciekłe do celów transportowych. 

W zakresie jakości powietrza obowiązująca jest Dyrektywa CAFE5 przyjęta w 2008 roku, wprowadzona 

do polskiego prawa ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 z późn. 

zm.). Określa ona dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. W Gminie Bierawa, podobnie jak na wielu 

obszarach kraju, występują przekroczenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, w szczególności pyłu 

zawieszonego oraz benzo(a)pirenu mających negatywne skutki dla zdrowia ludzi. W zakresie poprawy jakości 

powietrza w Projekcie założeń zaproponowano działania ograniczające niską niekontrolowaną emisję pyłów, 

m.in. poprzez likwidację palenisk węglowych. 

 
5 źródło: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy. 
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2.2. Charakterystyka Gminy Bierawa 

2.2.1. LOKALIZACJA 

Gmina Bierawa zajmuje obszar 119 km², który tworzy 12 sołectw. Gmina położona jest we wschodniej części 

powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, w południowo-wschodniej części województwa opolskiego. Siedzibą 

Gminy jest wieś Bierawa, stanowiąca lokalny ośrodek rozwoju. Gmina zamieszkiwana była w 2020 roku przez 

7 895 mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia na obszarze Gminy wynosiła 67 osoby/km6. 

Obszar Gminy graniczy: 

• od północy z miastem Kędzierzyn-Koźle; 

• od południowego-zachodu z Gminą Cisek; 

• od strony wschodniej i południowej z jednostkami województwa śląskiego: Miastem i Gminą 

Sośnicowice, Miastem i Gminą Kuźnia Raciborska i Gminą Rudziniec. 

Zachodnia granica Gminy przebiega wzdłuż rzeki Odry. Administracyjnie Gmina Bierawa składa się z 12 sołectw: 

Bierawa, Brzeźce, Dziergowice, Goszyce, Grabówka, Korzonek, Kotlarnia, Lubieszów, Ortowice, Stara Kuźnia, 

Stare Koźle i Solarnia. 

Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy z uwagi na swoje położenie w strefie oddziaływania gospodarczego, 

społecznego i kulturowego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz aglomeracji opolskiej. Gmina posiada 

również rozwiniętą bazę dydaktyczną, szeroko rozwiniętą ofertę usług kulturowych, opieki zdrowotnej oraz 

bazy rekreacyjnej (lasy, ścieżki rowerowe). Na wiejski typ krajobrazu Gminy składają się występująca zabudowa 

jednorodzinna, zagrody z budynkami gospodarczymi, kościoły oraz tereny zieleni w szczególności lasy (ok. 58% 

obszaru Gminy). 

 

Rysunek 1. Lokalizacja Gminy Bierawa7 

2.2.2. WARUNKI NATURALNE 

Według regionalizacji fizyczno – geograficznej Gmina Bierawa przynależy do Kotliny Raciborskiej wchodzącej 

w skład Niziny Śląskiej. Kotlina Raciborska stanowi najdalej na wschód wysuniętą część Niziny Śląskiej. Jej 

wysokość nad poziomem morza w obrębie Gminy Bierawa wynosi 190 – 220 m. 

 
6 źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Raport z dnia 08.10.2021r.). 
7 źródło: http://www.openstreetmap.org/. Dostęp 08.11.2021 r. 
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Gmina Bierawa położona jest nad ujściem rzeki Bierawki do Odry. Odra stanowi naturalną zachodnią jej granicę. 

Z racji swojego położenia (przy południowo-wschodniej granicy województwa opolskiego) Gmina Bierawa 

znajduje się pod wpływem oddziaływania jednostek terytorialnych Województwa Opolskiego i Śląskiego. 

Tereny Gminy pokrywają następujące utwory geologiczne: 

• czwartorzędowe holoceńskie muły, iły i piaski oraz torfy występujące w dolinie Odry; 

• plejstoceńskie piaski oraz żwir rzeczny występujący we wschodniej części doliny Odry; 

• trzeciorzędowe mioceńskie (Sarmat) wapienie, iły i mułowce występujące w okolicy wsi Korzonek. 

Pod względem geologicznym obszar Gminy Bierawa położony jest w centralnej części basenu sarmackiego 

zaliczanego do trzeciorzędu. Centralna część basenu sarmackiego obejmuje obszar pomiędzy Zdzieszowicami, 

Sierakowicami i Kuźnią Raciborską. 

Pod względem hydrogeologicznym obszar Gminy Bierawa położony jest w rejonie przedsudeckim – podregionie 

Kędzierzyńskim oraz regionie Raciborskim. Podregion Kędzierzyński obejmuje w północnej części Gminy wieś 

Brzeźce, Stare Koźle, Grabówkę oraz obszar leśny położony na północny-zachód od Starej Kuźni. Gmina Bierawa 

leży na terenach zasobnych w wody podziemne, położona jest niemal w całości na obszarze zbiornika wód 

podziemnych GZWP nr 332 – Subniecki Kędzierzyńsko-Głubczyckiej tzw. Basenu Sarmackiego. 

Gmina Bierawa położona jest nad rzeką Bierawką, przy jej ujściu do rzeki Odry. Odra stanowi naturalną 

zachodnią granicę Gminy. Sąsiedztwo od północy Zakładów Chemicznych w Kędzierzynie oraz eksploatacja złóż 

piasku w Kotlarni decydują o warunkach hydrologicznych obszaru Gminy. 

Zgodnie z podziałem Polski na dzielnice rolniczo klimatyczne (R. Gumińskiego) analizowany obszar leży 

w dzielnicy podsudeckiej, w której liczba dni z przymrozkami w ciągu roku waha się od 100 do 110, a czas 

zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 70 – 80 dni. Średnio roczna suma opadów w 1961 –1990 w Starej Kuźni 

wynosiła 722 mm. Najwyższe sumy miesięczne opadów notuje się w lipcu (92 mm), natomiast najniższe 

przypadają na luty i marzec (41 mm). Gmina Bierawa położona jest w obrębie Niecki Kozielskiej, charakteryzuje 

się klimatem korzystnym z punktu widzenia potrzeb rolnictwa. Jest to jeden z regionów o najlepszych 

warunkach agroklimatycznych, o czym świadczy długość okresu wegetacyjnego, korzystne sumy opadów 

atmosferycznych i ich nadwyżka nad parowaniem. 

Klimat Gminy charakteryzuje się następującymi parametrami: 

• średnia temperatura roczna 7,5 – 8,0 oC; 

• roczna suma opadów 650 mm; 

• czas trwania okresu wegetacyjnego powyżej 220 dni; 

• czas zalegania pokrywy śniegowej 70 – 80 dni. 

Na terenie Gminy przeważają wiatry z kierunku południowego, południowozachodniego i północno-

zachodniego. Średnie prędkości wiatrów w południowej części Gminy są niższe (nie przekraczają 2,5 m/s) 

w porównaniu z pozostałym terenem. Opisane wyżej cechy klimatu Gminy są modyfikowane przez lokalny układ 

terenu i formy jego pokrycia. W jej obszarze obserwuje się pewne różnice klimatyczne pomiędzy użytkowanymi 

rolniczo obszarami wysoczyzny morenowej, wilgotnymi terenami zajętymi przez użytki zielone oraz wodne. 

Specyficzne warunki klimatu lokalnego panują także na rozległych terenach leśnych, które charakteryzują się na 

ogół dobrymi warunkami termiczno – wilgotnościowymi o zmniejszonych wahaniach dobowych i gorszymi 

warunkami solarnymi8. 

 
8 źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa 
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2.2.3. ANALIZA STANU AKTUALNEGO 

2.2.3.1. UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE 

Jednym z czynników wpływających na rozwój Gminy Bierawa jest sytuacja demograficzna oraz perspektywy jej 

zmian. Przyrost ludności to również wzrost liczby konsumentów, a zatem wzrost zapotrzebowania na energię 

oraz jej nośniki, np. paliwa stałe.  

Gminę Bierawa w 2020 roku zamieszkiwało 7 895 mieszkańców. Liczba ludności, w latach 2015–2020, uległa 

zwiększeniu o 29 osób (o 0,04%)9. W tym samym czasie obserwuje się spadek liczby mieszkańców województwa 

opolskiego. W obrębie omawianych lat trend malejący kształtuje się na poziomie -1,93%. 

Tabela 1. Liczba ludności w Gminie Bierawa, województwie opolskim w latach 2015-202010 

 
[os/rok] 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gmina Bierawa 7 866 7 898 7 929 7 944 7 912 7 895 

województwo 

opolskie 
996 011 993 036 990 069 986 506 982 626 976 774 

Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym na terenie Gminy Bierawa ulegała na przestrzeni lat 

2015-2020 ciągłym zmianom. Widoczny jest wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, niestety liczba osób 

w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym stale spada. Długość życia mieszkańców ulega stałemu 

wydłużeniu, co wiąże się ze wzrostem liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny 

w Gminie Bierawa jest ujemny (-0,795%/1000 osób). Jego wartość jest niższa niż dla województwa opolskiego 

(-1,93%). Gęstość zaludnienia na terenie Gminy wynosi 67 os./km2 jest niższa niż średnia na terenie 

województwa opolskiego – 104 os./km2. 

Zakładane zmiany w strukturze demograficznej Gminy wyznaczono na podstawie prognozy wykonanej 

przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) dla Gminy Bierawa i przedstawiono w tabeli nr 2. 

Tabela 2. Udział ludności w Gminie Bierawa, w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 17 lat), produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach 
2015-202011 

 [os/rok] 

rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

w wieku przedprodukcyjnym 1 246 1 245 1 262 1 262 1 260 1 253 

w wieku produkcyjnym 5 053 5 050 4 994 4 965 4 891 4 870 

w wieku poprodukcyjnym 1 567 1 603 1 673 1 717 1 761 1 772 

Obserwowany jest spadek liczbowego udziału ludności w wieku produkcyjnym. W roku 2020 omawianej grupy 

mieszkańców było mniej o ponad 3% w stosunku do roku 2015. Jednocześnie, uwidacznia się 13% wzrost liczby 

osób w wieku poprodukcyjnym oraz pozostający bez większych zmian, udział osób w wieku do 17 lat (w wieku 

przedprodukcyjnym). 

 
9 źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Raport z dnia 08.02.2019 r.) 
10 źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Raport z dnia 08.02.2019 r.) 
11 źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Raport z dnia 03.10.2021 r.) 
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Wykres 1. Udział ludności w wieku produkcyjnym – Gmina Bierawa12 

 

 

Wykres 2. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym13 

W ostatnich latach liczba ludności w wieku poprodukcyjnym uległa wzrostowi w stosunku do liczby ludności 

w wieku produkcyjnym, co oznacza stopniowe starzenie się społeczności Gminy Bierawa. Kwestię starzejącego 

się społeczeństwa, należy zaliczyć do negatywnych wskaźników społeczno – gospodarczych obserwowanych 

w wielu miejscowościach na terenie kraju. 

 
12 źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Raport z dnia 03.10.2021 r.) 
13 źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Raport z dnia 03.10.2021 r.) 
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2.2.3.2. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Na terenie Gminy Bierawa w 2020 roku zarejestrowanych było 564 podmiotów gospodarczych – głównie małych 

(wg klasyfikacji REGON), których wzrost w latach 2015-2020 wyniósł ponad 14%. Ogólny wzrost 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2011-2020 wyniósł blisko 13% (tabela nr 3). 

Tabela 3. Liczba zarejestrowanych podmiotów działalności gospodarczej14 

liczby pracowników 

liczba podmiotów działalności gospodarczej 

rok 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
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0

1
5
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1
6
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0

1
7

 

2
0
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8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

0 - 9 438 455 467 463 466 463 463 481 507 533 

10 - 49 28 28 28 30 29 29 25 26 27 27 

50 - 249 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

250 -999 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ogółem 472 488 500 498 500 497 493 511 538 564 

Do największych grup branżowych na terenie Gminy Bierawa w roku 2020 należą firmy z kategorii: 

• Sekcja G: handlu hurtowego i detalicznego; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz 

artykułów użytku osobistego i domowego; 

• Sekcja F: budownictwa. 

 

Wykres 3. Podmioty wg sekcji PKD 2007 w roku 2020 - Gmina Bierawa15 

Liczbę podmiotów gospodarczych w Gminie Bierawa, podmioty wg sekcji PKD16 2007 w latach 2011-2020 

przedstawiono w kolejnej tabeli.  

 
14 źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Raport z dnia 08.10.2021 r.) 
15 źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Dostęp 08.10.2021 r. 
16 Polska Klasyfikacja Działalności 

0 20 40 60 80 100 120 140

sekcja A

sekcja B

sekcja C

sekcja D

sekcja E

sekcja F

sekcja G

sekcja H

sekcja I

sekcja J

sekcja K

sekcja L

sekcja M

sekcja N

sekcja O

sekcja P

sekcja Q

sekcja R

sekcje S i T

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E17E67D9-40C5-4FCC-A398-6D8207BDEFEA. Podpisany Strona 16



Ak tua l izac ja  za łożeń  do  p l anu  zaopatrzen ia  w c iep ło ,  energ ię  e le ktry czną  i  pa l i wa  gazowe d la  G m iny  
Bieraw a  

 

Tabela 4. Podmioty wg sekcji PKD 2007 w latach 2011-202017 

sekcja 
rok 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

sekcja A - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 31 31 30 30 29 29 

sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 1 1 1 1 1 1 

sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 44 44 47 44 46 50 

sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

1 0 0 0 0 0 

sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 
i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

3 2 2 2 2 2 

sekcja F - Budownictwo 69 74 72 78 86 93 

sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, motocykli oraz 
artykułów użytku osobistego i domowego 

120 119 114 113 118 119 

sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 43 37 40 44 47 45 

sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem, 
usługami gastronomicznymi 

16 14 13 14 15 17 

sekcja J - Informacja i komunikacja 3 5 5 6 7 8 

sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczenia 8 9 8 8 7 7 

sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

6 7 7 8 8 12 

sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna 

39 38 38 41 42 47 

sekcja N - Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca 

13 13 14 16 18 20 

sekcja O - Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

11 11 11 11 11 11 

sekcja P - Edukacja 11 11 10 10 12 13 

sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 24 26 25 27 27 30 

sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką 
i rekreacją 

14 12 11 11 11 11 

sekcje S i T - Pozostała działalność usługowa, 
Gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników; gospodarstwa domowe produkujące 
wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

43 43 43 46 50 49 

W omawianym czasie największy wzrost pod względem liczby zarejestrowanych działalności odnotowano 

w sekcji F – budownictwo. W sekcji zarejestrowano 24 nowe działalności, co daje w roku 2020 34% wzrost 

w stosunku do roku 2015. 

2.2.3.3. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

Powierzchnia terenów objętych planami zagospodarowania przestrzennego, wynosi 11 924 ha, co stanowi 

100% łącznej powierzchni Gminy Bierawa. 

Podział powierzchni ze względu na przeznaczenie, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

przedstawiono w kolejnej tabeli nr 5. 

Tabela 5. Podział powierzchni Gminy Bierawa, objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego18 

przeznaczenie terenu w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 

% powierzchni miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
obowiązujących w Gminie Bierawa 

zabudowa mieszkaniowa 
ogółem 8,4 

w tym zabudowy 
wielorodzinnej 

2,0 

 
17 źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Dostęp 08.10.2021 r. 
18 źródło: Badanie statystyczne - Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. www.gov.pl. Dostęp 03.10.2021 r. 
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przeznaczenie terenu w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 

% powierzchni miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
obowiązujących w Gminie Bierawa 

zabudowa usługowa 
ogółem 5,0 

w tym usług publicznych 1,0 

użytki rolnicze 
ogółem 9,6 

w tym tereny zabudowy 
zagrodowej 

0,9 

zabudowa 

techniczno-produkcyjna 4,1 

zieleni i wód 69,5 

komunikacji 2,0 

infrastruktury technicznej 1,4 

Blisko 70% powierzchni Gminy stanowią tereny zabudowy zieleni i wód, w skład których zalicza się lasy 

i zadrzewienia. Powierzchnia lasów na terenie Gminy w roku 2020 wyniosła 6 940,05 ha (ponad 58% 

powierzchni Gminy Bierawa). 

 
Wykres 4. Podział powierzchni Gminy Bierawa, objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego19 

Na terenie Gminy Bierawa znajdują się obszary chronione: 

24 pomniki przyrody: zbiór stanowią twory jedno i wieloobiektowe, są to drzewa z gatunku: 

• Dąb szypułkowy - Quercus robur; 

• Wiśnia ptasia (Wiśnia dzika, Czereśnia, Trześnia) - Prunus avium (Cerasus avium);  

• Wiąz pospolity (Wiąz polny) - Ulmus minor; 

• Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvaticaw. 

Użytek ekologiczny:  

• Gacek-siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (o łącznej 

powierzchni 14 ha) Data utworzenia: 2004-01-1320. 

 
19 źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badanie statystyczne - Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. www.gov.pl. Dostęp 

03.10.2021 r. 
20 źródło: http://crfop.gdos.gov.pl/. Dostęp 04.11.2021 r. 
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2.2.4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY BUDOWLANEJ 

2.2.4.1. ZABUDOWA MIESZKANIOWA 

Struktura przestrzenna Gminy charakteryzuje się mniej więcej równomiernym i scentralizowanym rozłożeniem 

trenów zabudowy. Tereny mieszkaniowe rozłożone są w centralnych punktach poszczególnych miejscowości 

(sołectw). 

Na koniec 2020 roku na terenie Gminy Bierawa zlokalizowanych było 2 696 mieszkań (wzrost o ponad 3% 

w stosunku do 2015 r.) o łącznej powierzchni użytkowej 268 615 m2 (wzrost o ponad 1,5 % w stosunku do 2015 

r.). Wskaźnik średniej powierzchni użytkowej mieszkania na jednego mieszkańca wyniósł 34 m2 i wzrósł 

w odniesieniu do 2015 roku o około 1,4 m2. Natomiast średni metraż przeciętnego mieszkania w roku 2020 

wynosił 99,6 m2 co daje wzrost w odniesieniu do 2015 roku o około 1,5 m2/mieszkanie.  Spadkowi uległ wskaźnik 

średniej liczby osób na jedno mieszkanie o ponad 2% w stosunku do 2015 r. Zmiany dotyczące powyżej 

opisanych wskaźników stanowią pozytywny czynnik świadczący o wzroście jakości życia społeczności Gminy i 

stanowią podstawy do prognozowania dalszego wzrostu poziomu życia w następnych latach. Charakterystykę 

wskaźników mieszkaniowych na terenie Gminy Bierawa w latach 2015-2020 przedstawiono w kolejnych 

tabelach. 

Tabela 6. Charakterystyka wskaźników mieszkaniowych na terenie Gminy Bierawa w latach 2011-202021 

rok 
powierzchnia 

użytkowa mieszkań 
[m2] 

liczba 
mieszkań 

[szt.] 

średnia liczba osób na 1 
mieszkanie [os.] 

średnia powierzchnia 
użytkowa mieszkania na 1 

osobę [m2] 

średnia powierzchnia 
użytkowa 1 

mieszkania [m2] 

2015 256 272 2 613 3,01 32,6 98,1 

2016 258 753 2 631 3,00 32,8 98,3 

2017 261 368 2 646 3,00 33,0 98,8 

2018 263 943 2 663 2,98 33,2 99,1 

2019 265 617 2 675 2,96 33,6 99,3 

2020 268 615 2 696 2,93 34,0 99,6 

 

Tabela 7. Wskaźniki związane z gospodarką mieszkaniową22 

wskaźnik obszar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mieszkania wyposażone 
w instalacje c.o.23- w % 

ogółu mieszkań  

Gmina Bierawa 80,8 81,0 81,1 81,3 81,5 - 

woj. opolskie 82,1 82,2 82,3 82,5 82,6 - 

Mieszkania wyposażone 
w instalacje gazową – w % 

ogółu mieszkań 

Gmina Bierawa 0,2 0,3 0,4 0,7 1,2 - 

woj. opolskie 46,6 46,5 46,6 46,6 46,9 - 

Korzystający z instalacji 
wodnej w % ogółu ludności 

Gmina Bierawa 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 

woj. opolskie 96,7 96,8 96,9 96,9 97,0 97 

sieć wodociągowa - 
długość czynnej sieci 

rozdzielczej [km] 

Gmina Bierawa 90,4 92,5 92,5 93,5 93,5 93,5 

woj. opolskie 7 188,4 7 316,5 7 470,0 7 514,9 7 546,4 7575,9 

sieć gazowa - długość 
czynnej sieci ogółem[km] 

Gmina Bierawa 7 817,0 11 322,0 12 299,0 13 761,0 14 184,0 - 

woj. opolskie 2,55 mln 2,60 mln 2,67 mln 2,73 mln 2,83 mln 2,96 mln 

zużycie wody 
w gospodarstwach 

Gmina Bierawa 24,4 24,3 25,1 25,5 26,5 25,9 

woj. opolskie 30,0 29,9 29,7 31,4 31,7 31,7 

 
21 źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Dostęp 10.10.2021r.) 
22 źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Dostęp 10.10.2021r.) 
23 Mieszkanie podłączone do instalacji doprowadzającej ciepło z centralnego źródła jego wytwarzania tj. elektrociepłowni, ciepłowni, 

kotłowni osiedlowej lub kotłowni lokalnej w budynku wielomieszkaniowym. Do c.o. zalicza się również elektryczne ogrzewanie podłogowe. Uznaje 
się również za wyposażone w centralne ogrzewanie takie mieszkanie, do którego ciepło doprowadzane jest z własnej kotłowni w budynku 
indywidualnym, jak również mieszkanie posiadające instalację etażową, znajdującą się w obrębie mieszkania łącznie z urządzeniem grzewczym. 
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wskaźnik obszar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

domowych na 1 
mieszkańca [m3] 

zużycie gazu 
w gospodarstwach 

domowych na 1 
mieszkańca [kWh] 

Gmina Bierawa 10,9 24,5 27,0 31,5 56,5 94 

woj. opolskie 691,9 745,1 793,9 795,5 806,8 865,3 

Średnie zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca w granicach Gminy Bierawa w roku 2020 

wyniosło 25,90 m3 i było wyższe w stosunku do roku 2015 o 5,79%. Podobnie sytuacja wygląda w całym 

województwie opolskim, gdzie wzrost zużycia wody w okresie od 2015-2020 roku wyniósł 5,36%. Wzrasta 

również udział mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie (c.o.). W roku 2015 udział mieszkań 

wyposażonych w instalacje c.o. wynosił 80,8% natomiast w roku 2019 - 81,5%, jest to niewielka różnica 

w stosunku do całego województwa opolskiego, w którym udział mieszkań wyposażonych w instalacje c.o. 

w roku 2020 wyniósł 82,6%.  

Najbardziej widoczny jest dynamiczny wzrost liczby mieszkań wyposażonych w instalacje gazową z 0,2% w roku 

2015 do 1,2% w roku 2019 co bezpośrednio związane jest z rozwojem sieci gazowej której w roku 2015 obecnej 

było 7 817 km, natomiast w roku 2019 – 14 184 km. W porównaniu do województwa opolskiego stopień 

gazyfikacji Gminy Bierawa jest zdecydowanie niższy. W województwie opolskim liczba mieszkań wyposażonych 

w instalacje gazową w roku 2019 wyniosła 46,9%. Natomiast należy zauważyć, że w Gminie Bierawa obserwuje 

się dużą dynamikę wzrostu przekraczającą 80% w stosunku do roku 2015. W województwie opolskim wzrost 

liczby mieszkań wyposażonych w instalacje gazową, w omawianym czasie, wyniósł 0,64%. 

2.2.4.2. BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  

Na obszarze Gminy Bierawa znajdują się budynki użyteczności publicznej o zróżnicowanym przeznaczeniu, 

wieku i technologii wykonania. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi – 16 565 m2. 

Tabela 8. Wykaz budynków komunalnych/ obiektów użyteczności publicznej należących do Gminy Bierawa wraz z powierzchnią użytkową 
– stan na 2020 rok24 

l.p. nazwa obiektu przeznaczenie obiektu ulica 
nr 

budynku 
pow. użytkowa [m2] 

1 Urząd Gminy Bierawa budynek urzędu 
Wojska 

Polskiego  
12 1 352  

 

2 
Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Bierawie  
administracyjno-socjalna 

Wojska 
Polskiego 

12 

powierzchnia zawarta 
została w powierzchni 
i kubaturze budynku 

Urzędu Gminy  

  

 

3 
Ośrodek Zdrowia 
w Dziergowicach 

usługowo-mieszkalna Nowa 2 440 

  

 

4 Budynek socjalny w Bierawie mieszkalna 
Powstańców 

Śląskich 
7 475 

  

 

5 
Szkoła Podstawowa Budynek 

Bierawa 
szkolnictwo Kościelna 1 1 648 

  

 

6 
Szkoła Podstawowa i budynek 

w Starym Koźlu 
szkolnictwo Szkolna 5 1 470 

  

 

7 
Sala gimnastyczna przy Szkole 
Podstawowej w Starym Koźlu 

szkolnictwo Szkolna 5 502 

  

 

8 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Józefa Wieczorka w Starej 

Kuźni 
szkolnictwo Wieczorka 3 1 653 

  

 

9 
Dwujęzyczna Szkoła 

Podstawowa w Solarni 
szkolnictwo Raciborska 42 A 1 450 

  

   

 
24 źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Gminy Bierawa 
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l.p. nazwa obiektu przeznaczenie obiektu ulica 
nr 

budynku 
pow. użytkowa [m2] 

10 
Dwujęzyczna Szkoła 

Podstawowa w Solarni - Sala 
gimnastyczna 

szkolnictwo Raciborska 42 A 497 

 

11 
Dwujęzyczna Szkoła 

Podstawowa w Solarni 
szkolnictwo Raciborska 42 A 370 

  

 

12 
Szkoła Podstawowa im. Alfonsa 
Zgrzebnioka w Dziergowicach 

szkolnictwo Kozielska 8 771 

  

 

13 
Publiczne Przedszkole 

w Dziergowicach 
wychowanie przedszkolne Klasztorna                 2 659 

  

 

14 
Publiczne Przedszkole 

w Bierawie 
oświata Dąbrowy 4 543 

  

 

15 
Publiczne Przedszkole 

w Kotlarni 
oświata Gliwicka 3 34 204 

  

 

16 
Publiczne Przedszkole oddział 

Lubieszów 
oświata Bierawska  37 149 

  

 

17 Dom Kultury w Bierawie 
Obiekt Użyteczności 

Kulturalnej 
Kościelna 2 1 300 

  

 

18 Dom Kultury w Dziergowicach 
Obiekt Użyteczności 

Kulturalnej 
Dworcowa 5 950 

  

 

19 Dom Kultury w Starej Kuźni 
Obiekt Użyteczności 

Kulturalnej 
Brzozowa 33 450 

  

 

20 Klub w Korzonku 
Obiekt Użyteczności 

Kulturalnej 
Nowa 13 80 

  

 

21 Klub w Starym Koźlu  
Obiekt Użyteczności 

Kulturalnej 
Wolności 30 132 

  

 

22 Klub w Brzeźcach 
Obiekt Użyteczności 

Kulturalnej 
Łąkowa 9 134 

  

 

23 Dom Ludowy w Brzeźcach 
Obiekt Użyteczności 

Kulturalnej 
Gliwicka 41 — 

  

 

24 Strzelnica w Solarni 
Obiekt Użyteczności 

Kulturalnej 
Leśna 22 — 

  

 

25 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Brzeźcach 
remiza i garażowanie 

samochodu pożarniczego 
Rybna 

  
2 58 

  

 

26 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Starym Koźlu 
remiza i garażowanie 

samochodu pożarniczego 
Wolności 19 46 

  

 

27 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Bierawie 
remiza i garażowanie 

samochodu pożarniczego 
Dąbrowy 6 330 

  

 

28 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Lubieszowie 
remiza i garażowanie 

samochodu pożarniczego 
Strażacka 2 121 

  

 

29 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Dziergowicach 
remiza i garażowanie 

samochodu pożarniczego 
Wodna 5 331 

  

 

30 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Solarni 
remiza i garażowanie 

samochodu pożarniczego 
Raciborska 56A 71 

  

 

31 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Starej Kuźni 
remiza i garażowanie 

samochodu pożarniczego 
Brzozowa 33A 129 

  

 

32 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Kotlarni 
remiza i garażowanie 

samochodu pożarniczego 
Gliwicka 28 209 

  

 

33 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Goszycach 

remiza i garażowanie 
samochodu pożarniczego, 

świetlica wiejska 
Wiejska 35 42 

  

 

2.2.4.3. BUDYNKI HANDLOWE, USŁUGOWE, PRZEMYSŁOWE 

W bilansie energetycznym Gminy Bierawa ważną rolę odgrywają podmioty handlowe, usługowe i przemysłowe 

ze względu na dużą energochłonność. Na terenie Gminy Bierawa w 2020 roku było zarejestrowanych 564 

podmiotów działalności gospodarczej. Prognozuje się, że ich liczba będzie w kolejnych latach stale wzrastać. 

Sumaryczna powierzchnia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: 

Osoby Prawne 

• Budynki pod działalność gospodarczą 62 251,74 m2; 
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• Grunty 2 117 443,90 m2. 

Osoby fizyczne 

• Budynki 20 103,84 m2; 

• Grunty 150 956,67 m2 25. 

Największe podmioty działalności gospodarczej na terenie Gminy Bierawa, przedstawiono w poniższym 

zestawieniu tabelarycznym. 

Tabela 9. Największe podmioty działalności gospodarczej na terenie Gminy Bierawa26 

firma adres (ulica/kod pocztowy/miejscowość) 

 SPOT Light Sp. z o. o.  Nowe Osiedle 13D  47-240 Bierawa 

 BRITOP Lighting Sp. z o.o.  Nowe Osiedle 13D  47-240 Bierawa 

 ETP S.A. Zakład w Bierawie   Gliwicka 8  47-240 Bierawa 

 CEMEX Polska Kopalnia Kruszyw Bierawa  Leśna 47-240 Bierawa 

 Rinnen Polska Sp. z o.o.  Gliwicka 1 47-240 Grabówka 

 ROBOMET Sp. z o.o.  Gliwicka 3 47-240 Grabówka 

 Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A.  Dębowa 3 47-244 Kotlarnia 

 Polbruk S.A.  Dębowa 3 47-246 Kotlarnia 

 Betafence Sp. z o.o.  Dębowa 3 47-246 Kotlarnia 

 Drew-Trading Sp. z o.o.  Kolejowa 2 47-244 Dziergowice 

 Kolejowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne 
KOLMECH Sp. z o. o. 

 Dworcowa 47-244 Dziergowice 

 Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. Kopalnia Surowców 
Mineralnych Dziergowice  

 Dworcowa 47-244 Dziergowice 

2.2.4.4. TRANSPORT 

Gmina Bierawa jest zarządcą dla 120 dróg gminnych o łącznej długości 50,854 km oraz 68 dróg transportu 

rolnego o długości 59,44 km. Przez teren Gminy przebiegają wojewódzkie trasy drogowe 408 relacji Kędzierzyn 

- Koźle - Gliwice i 425 relacji Bierawa - Rybnik. 

 
25 źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Gminy Bierawy. Stan na dzień 30.09.2021 r. 
26 źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Gminy Bierawy 
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Rysunek 2. Przebieg tras wojewódzkich przez Gminę Bierawa27 

W granicach Gminy Bierawa funkcjonują dwie linie kolejowe28: 

• 151 – zelektryfikowana linia kolejowa znaczenia państwowego, łącząca stację Kędzierzyn-

Koźle z przejściem granicznym Chałupki – Bohumín; 

• 890 – jednotorowa, częściowo zelektryfikowana linia kolejowa znaczenia miejscowego, łącząca 

stację Bierawa ze stacją techniczną Kędzierzyn Azoty. 

Gmina nie posiada własnego portu lotniczego, najbliższe lotniska ulokowane są w29: 

• Katowicach - Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach, znajdujący się w odległości 

60 km od Gminy Bierawa; 

• Wrocławiu - Port Lotniczy Wrocław S.A., znajdujący się w odległości 120 km od Gminy Bierawa. 

  

 
27 źródło: Opracowanie własne 
28 źródło: www.mapa.plk-sa.pl/. Dostęp 04.11.2021 r. 
29 źródło: https://bierawa.pl/. Dostęp 04.11.2021 r. 
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3. OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN 
ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA 
GAZOWE 

3.1. Lokalna polityka energetyczna 

Przez lokalną politykę energetyczną należy rozumieć dążenie do realizacji zadań oraz celów przedstawionych w 

niniejszym opracowaniu, postawionych przed Gminą Bierawa do realizacji poprzez zapisy zawarte w ustawie z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716 z późn. zm.). 

Zadania te w zakresie planowania energetycznego zostały prawnie przypisane Gminie w ustawie z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.). Artykuł 18 ww. ustawy określa, 

że 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; 

• planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję 

rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze Gminy. 

W planowaniu energetycznym wyróżnia się trzy cele gospodarki energetycznej Gminy. Są to: 

• bezpieczeństwo energetyczne; 

• podniesienie standardów jakości powietrza; 

• akceptacja społeczna działań Gminy w zakresie energetyki, w tym tworzenie warunków dla 

zdrowego życia mieszkańców, solidarność na rzecz warunków życia przyszłych pokoleń. 

Przedstawione cele wynikają z uwarunkowań zewnętrznych np. polityki energetycznej i środowiskowej Unii 

Europejskiej i Polski. Dążenie do realizacji ww. celów nakładają przepisy prawne np. standardy emisji 

zanieczyszczeń powietrza czy wielkości zaoszczędzonej energii przez jednostki sektora publicznego. Cele 

również wynikają z lokalnych uwarunkowań wynikających z konieczności poprawy stanu istniejącego i potrzeb 

rozwoju społeczno – gospodarczego. 

Planowanie gospodarki energetycznej ma więc doprowadzić do wyboru takiego scenariusza zaopatrzenia 

w energię, który ma najniższe koszty oraz zaktywizuje lokalną gospodarkę. 

Zwrócić należy też uwagę na niepewność przyszłego otoczenia lokalnych systemów energetycznych (ceny paliw 

i energii, wpływ rynkowych mechanizmów, takich jak ceny pozwoleń na emisję zanieczyszczeń, przychody ze 

sprzedaży świadectw energii i wkrótce z oszczędności energii). 

3.2. Cele i kierunki gospodarki energetycznej Gminy Bierawa 

Tworzenie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, planowane jest nie od 

działań, na które kieruje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z 

późn. zm.), a od celów jakie dana gmina przez plan zamierza osiągnąć. Poniżej zestawiono cele i kierunki 

gospodarki energetycznej Gminy Bierawa. 

Podniesienie bezpieczeństwa energetycznego: 
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• zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii dla gospodarki i społeczeństwa; 

• zintegrowany rozwój energetyki (strona wytwarzania, dystrybucji i użytkowania energii) prowadzący do 

możliwie najniższych kosztów pokrycia zapotrzebowania na energię; 

• dalsza gazyfikacja obszarów Gminy; 

• rozwój społeczno – gospodarczy, np. wg głównych celów Strategii Unii Europejskiej do 2030 tj. m.in. 

zwalczania ubóstwa przez zwiększający się udział zdecentralizowanej energii w zaopatrzeniu Gminy 

oraz wykorzystanie lokalnych i regionalnych zasobów energii w tym OZE. 

Poprawa jakości powietrza: 

• włączenie się w realizację polityki klimatyczno – energetycznej UE i Kraju przez przymierzenie się 

do celów redukcji CO2, wzrostu udziału OZE oraz wzrostu efektywności energetycznej do 2030, 2040 

roku (np. poprzez realizację i wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej, Programu Ochrony Powietrza 

dla strefy opolskiej); 

• minimalizowanie negatywnego oddziaływania energetyki na zdrowie mieszkańców  

i środowisko, w tym przede wszystkim poprawa jakości powietrza. 

Akceptacja społeczna działań Gminy w zakresie energetyki: 

• dążenie do najniższych kosztów ponoszonych za nośniki energetyczne; 

• poprawa ładu przestrzennego, rozwój zrównoważonej przestrzeni publicznej, a także rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów. 

Gmina Bierawa ma pole do wyboru własnych celów, przede wszystkim tych, które wspierać będą strategię 

rozwoju społecznego Gminy: zwiększenie zatrudnienia, większe wpływy z lokalnych podatków do budżetu, 

poprawę warunków zdrowotnych, rozwój innowacyjności, partnerstwo w realizacji zadań, komunikacja i wzrost 

świadomości społeczeństwa, rozwój infrastruktury energetycznej pod inwestycje itp. 

Działania Gminy należy prowadzić w kierunku zrównoważenia ww. celów gospodarki energetycznej. 

3.2.1. SYSTEMY ENERGETYCZNE GMINY BIERAWA 

3.2.1.1. BILANS ENERGETYCZNY GMINY BIERAWA 

W ramach sporządzenia „Aktualizacji projektu założeń do planu (…)” wykonano inwentaryzację zużywanych 

na terenie Gminy Bierawa paliw. 

Na potrzeby opracowania wykorzystano źródła danych, które zostały przekazane m.in. przez: 

• Urząd Gminy Bierawa; 

• przedsiębiorstwa energetyczne (tj. operatorzy sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, sieci 

gazowniczej); 

• Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – dane z bazy opłat za korzystanie ze środowiska. 

Na terenie Gminy nie występuje scentralizowana sieć ciepłownicza. W związku z tym, mieszkańcy wykorzystują 

na potrzeby cieplne inne nośniki energii tj. węgiel kamienny, drewno, olej opałowy, gaz płynny LPG. Bilans 

energetyczny Gminy Bierawa, który sporządzono dla 2020 roku został przedstawiony w kolejnych tabelach. 

Tabela 10. Bilans paliw na terenie Gminy Bierawa w 2020 roku30 

 
30 źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Urzędu Gminy Bierawy, operatorów sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, GUS,  badań 

natężenia ruchu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 
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paliwo jednostka suma 

energia elektryczna [MWh/rok] 11 725 

paliwa stałe [Mg/rok] 22 985 

gaz ziemny [MWh/rok] 1 261 

olej opałowy [dm3/rok] 120 839 

ciepło sieciowe [GJ/rok] 6 476 

gaz propan-butan [dm3/rok] 19 

gaz płynny LPG [dm3/rok] 295 

Łączne zużycie paliw w przeliczeniu na jednostkę energii finalnej wyrażonej w MWh/rok w 2020 roku, w Gminie 

Bierawa wyniosło 84 444 MWh. Zużycie energii na mieszkańca wyniosło 11 MWh. 

Tabela 11. Zużycie energii finalnej w Gminie Bierawa w 2020 roku31 

  zużycie energii  

  sektor  

paliwo jednostka 
budynki użyteczności 

publicznej 
mieszkalnictwo 

handel, usługi 
i przemysł 

oświetlenie 
uliczne 

suma 

energia elektryczna [MWh/rok] 414 6 505 4 375 530 11 825 

paliwa stałe [MWh/rok] 533 56 797 3 829   61 159 

gaz ziemny [MWh/rok] 590 437 234   1 261 

olej opałowy [MWh/rok] 678 598 3 943   5 219 

ciepło sieciowe [MWh/rok] 5 1 794     1 799 

gaz propan-butan [MWh/rok] 140       140 

gaz płynny LPG [MWh/rok]     2 953   2 953 

suma [MWh/rok] 2 360 66 130 15 335 530 84 355 

 

 

Wykres 5. Struktura zużycia energii na terenie Gminy Bierawa w 2020 roku32 

Największe zużycie energii w 2020 roku w bilansie energetycznym Gminy Bierawa pochodziło ze zużycia paliw 

stałych - węgla kamiennego i drewna (72,5%), energii elektrycznej (14,0%). Najmniejszy udział w łącznym 

zużyciu energii w 2020 roku miał gaz propan-butan (0,2%) oraz gaz ziemny (1,4%.) 

 
31 źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Urzędu Gminy Bierawy, operatorów sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, GUS,  badań 

natężenia ruchu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 
32 źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Urzędu Gminy Bierawy, operatorów sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, gazu, danych GUS,  

badań natężenia ruchu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 
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Wykres 6. Struktura zużycia energii w Gminie Bierawa w 2020 roku w podziale na sektory33 

Największe zużycie energii w Gminie Bierawa w 2020 roku występowało w sektorze mieszkalnictwa (78,4%) 

oraz handlu, usług i przemysłu (18,2%). W dalszej kolejności największe zużycie energii odnotowano w sektorze 

budynków użyteczności publicznej (2,8%). Najmniejszy udział w zużyciu energii miał sektor oświetlenia 

ulicznego (0,6%). 

Podsumowanie 

W wyniku wykonanej analizy danych dotyczących zużycia energii w Gminie Bierawa można stwierdzić, iż: 

• paliwa stałe są najczęściej zużywanym nośnikiem energii; 

• mieszkańcy na potrzeby cieplne zużywają głównie węgiel kamienny i drewno; 

• mieszkańcy Gminy Bierawa nie mogą zużywać ciepła sieciowego, gdyż gmina nie jest objęta siecią 

ciepłowniczą; 

• największe zużycie energii występuje w sektorze mieszkalnictwa oraz usług, handlu i przemysłu. 

3.2.2. SYSTEM CIEPŁOWNICZY 

3.2.2.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Na terenie Gminy Bierawa brak jest scentralizowanego systemu ciepłowniczego. Kilka budynków 

wielorodzinnych na terenie Gminy ogrzewanych jest poprzez ciepło sieciowe, które dostarczane jest 

z pobliskiego przedsiębiorstwa zlokalizowanego w miejscowości Kędzierzyn Koźle. Znaczna większość potrzeb 

cieplnych, istniejących jak i nowych obiektów pokrywana jest z indywidualnych źródeł energii. Przez ogrzewanie 

indywidualne należy rozumieć kotłownie zasilające jeden obiekt mieszkalny (jednorodzinny), a także paleniska 

indywidualne, ogrzewanie etażowe, itp. 

Odbiorcy indywidualni z terenu Gminy Bierawa wykorzystują do ogrzewania obiektów mieszkalnych kotły. 

3.2.2.2. PLANY ROZWOJOWE SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO NA TERENIE GMINY 

Zmiany zapotrzebowania na ciepło w najbliższej perspektywie wynikać będą z przewidywanego rozwoju Gminy 

Bierawa w zakresie zagospodarowania terenów rozwojowych, jak również z działań modernizacyjnych 

istniejącego budownictwa, związanych z racjonalizacją użytkowania energii. 

 
33 źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Urzędu Gminy Bierawy, operatorów sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, GUS, badań 

natężenia ruchu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 
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3.2.3. SYSTEM GAZOWNICZY 

3.2.3.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Gmina Bierawa jest zaopatrzone w gaz ziemny sieciowy. Istnieje również możliwość zaopatrzenia w gaz propan-

butan w butlach. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na terenie Gminy Bierawa w roku 2019 

długość czynnej sieci gazowej wynosiła 14 184 km. Charakterystykę sieci ciepłowniczej przedstawiono 

w kolejnej tabeli. 

Tabela 12. Sieć gazowa, przyłącza, odbiorcy oraz zużycie gazu na terenie Gminy Bierawa.34 

Gmina Bierawa jednostka miary 2015 2016 2017 2018 2019 

długość czynnej sieci ogółem  m 7 817 11 322 12 299 13 761 14 184 

długość czynnej sieci przesyłowej  m 5 432 5 432 5 432 5 432 5 432 

długość czynnej sieci rozdzielczej  m 2 385 5 890 6 867 8 329 8 752 

długość czynnej sieci ogółem  km/100 km 6,6 9,5 10,4 11,6 12,0 

czynne przyłącza do budynków ogółem (mieszkalnych i niemieszkalnych) szt. 10 12 13 21 33 

czynne przyłącza do budynków mieszkalnych szt. 0 0 12 18 29 

odbiorcy gazu gosp. 11 13 16 24 37 

odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp. 11 12 15 23 36 

zużycie gazu  MWh 85,8 193,0 214,8 249,4 446,7 

Operatorem Gazociągów Przesyłowych na terenie Gminy Bierawa, jest spółka GAZ-SYSTEM S.A oddział 

w Świerklanach. Operator odpowiada za realizację zadań dotyczących ciągłości i technicznego bezpieczeństwa 

przesyłu gazu w tym m.in.35:  

• prowadzenie prac eksploatacyjnych na obiektach systemu przesyłowego; 

• prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej systemu przesyłowego; 

• zapewnienie sprawności technicznej i organizacyjnej w sytuacjach awaryjnych; 

• nadzór nad działalnością remontową i inwestycyjną; 

• sterowanie strumieniami gazu na obszarze działania oddziału; 

• prowadzenie bilansowania fizycznego gazu; 

• obsługa klientów znajdujących się na obszarze działania oddziału; 

• zarządzanie ochroną środowiska. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ww. operatora na obszarze Gminy Bierawa występują, wg stanu na 

31.08.2021 r., dwa gazociągi wysokiego ciśnienia36: 

• Szobiszowice - Kędzierzyn – wybudowany w 1983 r. rurociąg gazowy o średnicy DN 500 i ciśnieniu 

PN 1,6 MPa; 

• Tworóg – Kędzierzyn – wybudowany w 1975 r. rurociąg gazowy o średnicy DN 400 i ciśnieniu PN 6,3 

MPa. 

Systemem dystrybucji gazu na obszarze Gminy Bierawa zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział 

Zakład Gazowniczy w Opolu, który na dzień 30.09.2021 r. w granicach Gminy dysponuje siecią gazową średniego 

ciśnienia o długość: 19 961 m. oraz przyłączami gazowymi w ilości 100 sztuk. PSG sp. z o.o. informuje, że stan 

 
34 źródło: opracowanie na podstawie danych udostępnionych przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 
35 źródło: Bank Danych Lokalnych, dostęp 04.11.2021 r. 
36 źródło: GAZ-SYSTEM S.A. pismo nr OS-DL.401.15.2021.4/JS z dnia 01.10.2021 r. 
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techniczny dystrybucyjnej sieci gazowej, na obszarze Gminy Bierawa, jest dobry, a obecnie posiadana 

infrastruktura gazowa w pełni zaspakaja potrzeby energetyczne dla odbiorców na przedmiotowym obszarze37.  

3.2.3.2. PLANY ROZWOJOWE SYSTEMU GAZOWNICZEGO NA TERENIE GMINY 

Obecnie Spółka GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna realizację projektu inwestycyjnego - Interkonektor Polska-Czechy, 

w ramach którego powstanie gazociąg wysokiego ciśnienia. Jak poinformował operator, trasa gazociągu o 

średnicy 1000 mm i ciśnieniu MOP 8,4 MPa, będzie przebiegała przez teren Gminy Bierawa. 

Dystrybutor gazu – spółka PSG sp. z o.o., nie realizuje obecnie zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową 

sieci gazowej na obszarze Gminy Bierawa. Obecnie posiadana infrastruktura gazowa w pełni zaspakaja potrzeby 

energetyczne dla odbiorców na przedmiotowym obszarze. Wszystkie inwestycje związane z rozbudową 

dystrybucyjne sieci gazowej, będą realizowane w miarę występowania przyszłych potencjalnych odbiorców. 

Natomiast na bieżąco realizowane są inwestycje o mniejszym zakresie tj. przyłączenia odbiorców, konkretnego 

inwestora do dystrybucyjnej sieci gazowej. 

3.2.4. SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY 

3.2.4.1. INFORMACJE OGÓLNE 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, nie posiada danych dla Gminy Bierawa, dotyczących Ilość odbiorców 

i rocznego zużycia energii elektrycznej w latach 2015-2020. Spółka dysponuje informacjami dotyczącymi 

powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. 

Roczne zużycie energii elektrycznej na podstawie umów kompleksowych, w roku 2020, wyniosło 98 828 

[MWh/rok] przy liczbie odbiorców 41 491. Natomiast zużycie, na podstawie umów dystrybucyjnych, wyniosło 

146 332 [MWh/rok] i dotyczyło 2 172 odbiorców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.  

Gmina Bierawa zasilana jest ze stacji Głównych Punktów Zasilających (GPZ) 110/15kV Koźle oraz Polska 

Cerekiew, będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. oraz ze stacji obcej GPZ Kotlarnia. Poniżej 

przedstawiono dane dotyczące GPZ 

Tabela 13. Informacje odnośnie GPZ Koźle i GPZ Polska Cerekiew38 

nazwa stacji i symbol moc napięcie w stacji obciążenie 
układ rozdzielni 110 

KV 

- [MVA] [kV/kV] [MW] - 

Koźle KZL 
TR1-16 
TR2-16 

110/15 
110/15 

ok. 19 BLOK 

Polska Cerekiew CER 
TR1-10 
TR2-16 

110/15 
110/15 

ok. 11 - 

Obecna infrastruktura energetyczna na terenie Gminy Bierawa pokrywa zgłaszane zapotrzebowanie na energię 

elektryczną. Istnieją rezerwy umożliwiające dalsze zaspokajanie w energię elektryczną nowych odbiorców. 

Tabela 14. Wykaz stacji transformatorowych 15/0,4kV na terenie Gminy Bierawa39 

numer stacji 

SN/nN 
typ stacji nazwa stacji sN/nN wykonanie stacji własność miejscowość 

OPW60194 STSa 20/250 Dziergowice Dworcowa Napowietrzna Własna Dziergowice 

 
37 źródło: Pismo z dnia 13.10.2021 r. znak PSGOP.ZMDZ.763.419.21 
38 źródło: opracowanie na podstawie danych udostępnionych przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 
39 źródło: opracowanie na podstawie danych udostępnionych przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 
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numer stacji 

SN/nN 
typ stacji nazwa stacji sN/nN wykonanie stacji własność miejscowość 

OPW60160 Bielsko Dziergowice Słupowa Napowietrzna Własna Dziergowice 

OPW60162 WSTtp 20/160 Dziergowice Wieś Wnętrzowa Własna Dziergowice 

OPW60198 STSa 20/250 Dziergowice Polna Napowietrzna Własna Dziergowice 

OPW60161 STSp 20/250w Dziergowice Osiedle Napowietrzna Własna Dziergowice 

OPW60163 STSa 20/250 Dziergowice Brzozowa Napowietrzna Własna Dziergowice 

OPW60172 STSa 20/100 Dziergowice Grobla Napowietrzna Własna Dziergowice 

OPW60237 WSTtp 20/160 Lubieszów Wnętrzowa Własna Lubieszów 

OPW60785 WSTtp 20/400 Bierawa Szkoła Wnętrzowa Własna Bierawa 

OPW60145 WSTtp 20/400 Bierawa Wieś Wnętrzowa Własna Bierawa 

OPW60212 WSTtp 20/160 Stare Koźle Wieś Wnętrzowa Własna Stare Koźle 

OPW60152 WSTtp 20/160 Brzeźce Murowana Wnętrzowa Własna Brzeźce 

OPW60164 WSTtp 20/160 Goszyce Wnętrzowa Własna Goszyce 

OPW60886 MSTt 20/630 Kotlarnia Kotłownia Wnętrzowa Własna Kotlarnia 

OPW60169 WSTtp 20/400 Kotlarnia Osiedle Wnętrzowa Własna Kotlarnia 

OPW60071 MSTw 20/630 Kotlarnia POWEN Wnętrzowa Własna Kotlarnia 

OPW60168 WSTtp 20/160 Kotlarnia Wieś Wnętrzowa Własna Kotlarnia 

OPW60260 STSa 20/250 Stara Kuźnia Osiedle Napowietrzna Własna Stara Kuźnia 

OPW60261 STSp 20/250w Stara Kuźnia Napowietrzna Własna Stara Kuźnia 

OPW60998 STSp 20/250w Stara Kuźnia Angra Napowietrzna Własna Stara Kuźnia 

OPW60948 STSp 20/400w Stara Kuźnia Wieczorka Napowietrzna Własna Stara Kuźnia 

OPW60265 STSa 20/100 Ortowice Stampnica Napowietrzna Własna Stara Kuźnia 

OPW60170 WSTtp 20/160 Korzonek Osiedle Wnętrzowa Własna Grabówka 

OPW60171 STSa 20/250 Korzonek Wieś Napowietrzna Własna Ortowice 

OPW65126 STKL-1T/b Grabówka Rinnen Wnętrzowa Obca Grabówka 

OPW60165 WSTtp 20/160 Grabówka Wnętrzowa Własna Grabówka 

OPW60942 STSR-20/250 Grabówka Przejazd Napowietrzna Własna Grabówka 

OPW60127 STSa 20/250 Stare Koźle Wodociągi Napowietrzna Własna Stare Koźle 

OPW60266 STSa 20/250 Stare Koźle Kościół Napowietrzna Własna Stare Koźle 

OPW60267 STSa 20/250 Stare Koźle Osiedle Napowietrzna Własna Stare Koźle 

OPW60410 STSa 20/250 Stare Koźle Bar Napowietrzna Własna Stare Koźle 

OPW60224 B2a Stare Koźle Słupowa Napowietrzna Własna Stare Koźle 

OPW60951 STSR-20/250 Stare Koźle Mostowa Napowietrzna Własna Stare Koźle 

OPW60828 STSa 20/250 Brzeźce Leśna Napowietrzna Własna Brzeźce 

OPW60166 STSa 20/250 Brzeźce Słupowa Napowietrzna Własna Brzeźce 

OPW60144 STS 20/250 Bierawa PZDL Napowietrzna Własna Bierawa 

OPW65066 Kontenerowa Bierawa Bitunowa Wnętrzowa Obca Bierawa 

OPW60142 WSTtp 20/400 Bierawa PKP Wnętrzowa Własna Bierawa 
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numer stacji 

SN/nN 
typ stacji nazwa stacji sN/nN wykonanie stacji własność miejscowość 

OPW60803 STSu 20/250 Bierawa Przejazd Napowietrzna Własna Bierawa 

OPW65135 STSRu 20/250 Bierawa Mickiewicza Napowietrzna Obca Bierawa 

OPW65141 STSp 20/400w Bierawa Hala Magazynowa Napowietrzna Obca Bierawa 

OPW65077 
WSRtp 

20/400+160 
Bierawa RSP Wnętrzowa Obca Bierawa 

OPW60153 STSa 20/250 Bierawa Osiedle Napowietrzna Własna Bierawa 

OPW60788 STSa 20/250 Bierawa Wojska Polskiego Napowietrzna Własna Bierawa 

OPW60141 STSpw 20/250 Bierawa Ogrodowa Napowietrzna Własna Bierawa 

OPW60035 STSa 20/250 Brzeźce Kurniki Napowietrzna Własna Brzeźce 

OPW60143 STSp 20/250w Bierawa Słupowa Napowietrzna Własna Bierawa 

OPW65122 MRw b20/1000+16 Bierawa Żwirownia Wnętrzowa Obca Bierawa 

OPW65026 WSRtp 20/400 Dziergowice Piaskownia Wnętrzowa Obca Dziergowice 

OPW60893 STSu 20/250 Księże Łąki Wał Napowietrzna Własna Dziergowice 

OPW60935 STSRK 20/250 Ortowice Polna Napowietrzna Własna Ortowice 

OPW65020 parterowa Kotlarnia Piaskownia Wnętrzowa Obca Ortowice 

OPW60842 STSb 20/250 Solarnia Raciborska Napowietrzna Własna Solarnia 

OPW60840 STSb 20/250 Lubieszów Bierawska Napowietrzna Własna Lubieszów 

OPW60841 STSb 20/250 Solarnia Graniczna Napowietrzna Własna Dziergowice 

OPW60805 STSp 20/250 Dziergowice Turska Napowietrzna Własna Dziergowice 

OPW60268 STSa 20/250 Dziergowice Odrzańska Napowietrzna Własna Dziergowice 

OPW60290 STN 20/400 Grabówka Piekarnia Napowietrzna Własna Grabówka 

OPW60264 STSp 20/250w Solarnia Napowietrzna Własna Solarnia 

OPW60262 STSa 20/250 Dziergowice Hydrof. Napowietrzna Własna Dziergowice 

OPW60259 STSa 20/250 Lubieszów Słupowa Napowietrzna Własna Lubieszów 

OPW60243 WSTtp 20/160 Ortowice Wnętrzowa Własna Ortowice 

OPW65027 WSRtp 20/400 Dziergowice Piaskownia II Wnętrzowa Obca Dziergowice 

OPW60965 STNKo 20/400/1 Bierawa Serżyski Napowietrzna Własna Bierawa 

OPW65188 STLmb-3 S-6-5188 Bierawa ELBUD Wnętrzowa Obca Bierawa 
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Linie napowietrzne 110kV zlokalizowane na terenie Gminy Bierawa zestawiono w kolejnej tabeli. 

Tabela 15. linie napowietrzne 110kV na terenie Gminy Bierawa40 

relacja linii napowietrznej 110kV długość [m] 

Kędzierzyn - Sośnica 1 11 229,00 

Odczep do Kotlarni /z t.1/ 373,00 

Kędzierzyn - Sośnica 2 11 229,00 

Odczep do Kotlarni /z t.2/ 376,00 

Kędzierzyn - Kuźnia Raciborska 10 222,78 

Ponadto na terenie Gminy zlokalizowane są: 

• linie napowietrzne i kablowe 15kV — długość 62 271 ,7 m.; 

• linie napowietrzne i kablowe 0,4kV — długość 13 2952 m.; 

• dwutorowa linia napowietrzna 220kV, stanowiąca własność PSE Operator S.A.; 

• stacja transformatorowa 110/15kV Kotlarnia, stanowiąca własność firmy Kopalnia Piasku 

„Kotlarnia” S.A. 

Na podstawie danych przekazanych od operatora sieci dystrybucyjnej przewiduje się wzrost zużycia energii 

elektrycznej na terenie Gminy Bierawa o 0,5 – 1,0% na rok41. 

3.2.4.2. OŚWIETLENIE ULIC 

Sieć oświetlenia publicznego obejmuje oświetlenie ulic, terenów zielonych, osiedli mieszkaniowych, parków 

i skwerów oraz oświetlenie iluminacyjne wybranych obiektów. Na terenie Gminy w 2020 roku było 

zainstalowanych 1 145 punktów oświetleniowych, w postaci lamp sodowych 70W i 100W, będących własnością 

Gminy Bierawa oraz Tauron Nowe Technologie S.A. (od 2018 r.) Roczne zużycie energii w 2020 r. wynosiło 530 

MWh/rok. W poniższej tabeli zestawiono liczbę opraw z podziałem na sołectwa. 

Tabela 16. Liczba opraw oświetleniowych (lampy sodowe 70 W i 100 W) z podziałem na sołectwa - Gmina Bierawa42 

lp. miejscowość ilość 
od 2018 r. własność  

Tauron Nowe Technologie S.A. 
własność Gminy 

1. Bierawa 204 170 34 

2. Brzeźce 113 90 23 

3. Dziergowice 240 216 24 

4. Goszyce 28 23 5 

5. Grabówka 25 1 24 

6. Korzonek 40 21 19 

7. Kotlarnia 49 28 21 

8. Lubieszów 70 68 2 

9. Ortowice 45 34 11 

10. Solarnia 85 83 2 

11. Stara Kuźnia 87 79 8 

12. Stare Koźle 159 145 14 

suma 1 145 958 187 

 
40 źródło: opracowanie na podstawie danych udostępnionych przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 
41 źródło: opracowanie na podstawie danych udostępnionych przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 
42 źródło opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Gminy Bierawa 
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Na terenie Gminy Bierawa zainstalowano również oprawy oświetleniowe LED oraz lampy hybrydowe (tabela 

poniżej). 

Tabela 17. Liczba opraw oświetleniowych LED - Gmina Bierawa43 

lp. miejscowość moc [W] własność rodzaj ilość 

1. Gmina Bierawa 40 Gmina Bierawa LED 3 

2. Bierawa 50 Gmina Bierawa LED 7 

3. Stare Koźle 80 Gmina Bierawa LED 15 

4. Bierawa – Korzonek  80 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu LED 56 

suma 81 

W 2022 roku Spółka Tauron Nowe Technologie S.A. planuje wymianę lamp sodowych na oświetlenie LED. 

3.2.4.3. ODBIORCY I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

W poniższej tabeli przedstawiono ilość odbiorców i roczne zużycie energii elektrycznej w latach 2015 – 2020 na 

terenie powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego (dane były gromadzone tylko do obszaru powiatu) na podstawie 

umów kompleksowych44  oraz dystrybucyjnych45.  

Poniżej zestawione dane przedstawiają stały stopniowy wzrost liczby odbiorców z grupy taryfowej B - 

pobierający energię elektryczną na cele produkcyjne i usługowe o średnim napięciu oraz związanego z tym 

zjawiskiem rocznego zużycia energii elektrycznej, dotyczącej omawianej grupy taryfowej. 

Tabela 18. Liczba odbiorców i dostarczonej energii elektrycznej na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na podstawie umów 
kompleksowych oraz dystrybucyjnych w latach 2015-202046 

2015 

grupa odbiorców energii elektrycznej  
liczba odbiorców energii 

elektrycznej 
roczne zużycie energii 

elektrycznej [MWh/rok] 

Grupa taryfowa A (odbiorcy na wysokim napięciu) - - 

Grupa taryfowa B (odbiorcy pobierający energię 
elektryczna na cele produkcyjne i usługowe o 

średnim napięciu) 
73 112 301 

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

gospodarstwa domowe na niskim napięciu) 
44 220 128 337 

Razem: 44 293 240 638 

2016 

Grupa taryfowa A (odbiorcy na wysokim napięciu) - - 

Grupa taryfowa B (odbiorcy pobierający energię 
elektryczna na cele produkcyjne i usługowe o 

średnim napięciu) 
76 112 356 

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

gospodarstwa domowe na niskim napięciu) 
44 238 129 560 

Razem: 44 314 241 916 

2017 

Grupa taryfowa A (odbiorcy na wysokim napięciu) - - 

Grupa taryfowa B (odbiorcy pobierający energię 
elektryczna na cele produkcyjne i usługowe o 

średnim napięciu) 
76 123 555 

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

gospodarstwa domowe na niskim napięciu) 
43 938 130 076 

 
43 źródło opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Gminy Bierawa 
44 Umowa pomiędzy Dostawcą a Klientem stanowiąca podstawę dostarczania Klientowi energii elektrycznej, zawierająca elementy sprzedaży 

i dystrybucji energii. 
45 Umowa dystrybucyjna reguluje prawa i obowiązki stron w zakresie dostarczania zakupionej u sprzedawcy energii elektrycznej. Umowa zawarta jest z 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączony jest Klient. Umowa dystrybucyjna zawierana jest w sytuacji, gdy: klient zmienia 
zasady współpracy w ten sposób, że zastępuje jedną umowę kompleksową dwiema odrębnymi umowami, tzn. umową sprzedaży energii elektrycznej 
oraz umową dystrybucyjną; klient zawarł umowę sprzedaży energii elektrycznej z jednym ze sprzedawców i w wyniku działań sprzedawcy lub Klienta 
obowiązująca dotychczas umowa kompleksowa wygasła. 

46 źródło: opracowanie na podstawie danych udostępnionych przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu. 
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2015 

grupa odbiorców energii elektrycznej  
liczba odbiorców energii 

elektrycznej 
roczne zużycie energii 

elektrycznej [MWh/rok] 

Grupa taryfowa A (odbiorcy na wysokim napięciu) - - 

Grupa taryfowa B (odbiorcy pobierający energię 
elektryczna na cele produkcyjne i usługowe o 

średnim napięciu) 
73 112 301 

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

gospodarstwa domowe na niskim napięciu) 
44 220 128 337 

Razem: 44 293 240 638 

Razem: 44014 253631 

2018 

Grupa taryfowa A (odbiorcy na wysokim napięciu) - - 

Grupa taryfowa B (odbiorcy pobierający energię 
elektryczna na cele produkcyjne i usługowe o 

średnim napięciu) 
80 126 731 

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

gospodarstwa domowe na niskim napięciu) 
43 729 129 098 

Razem: 43 809 255 829 

2019 

Grupa taryfowa A (odbiorcy na wysokim napięciu) - - 

Grupa taryfowa B (odbiorcy pobierający energię 
elektryczna na cele produkcyjne i usługowe o 

średnim napięciu) 
83 127 491 

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

gospodarstwa domowe na niskim napięciu) 
43 461 126 790 

Razem: 43 544 254 281 

2020 

Grupa taryfowa A (odbiorcy na wysokim napięciu) - - 

Grupa taryfowa B (odbiorcy pobierający energię 
elektryczna na cele produkcyjne i usługowe o 
średnim napięciu) 

84 121 500 

Grupa taryfowa C (odbiorcy pobierający energię 
elektryczna na cele produkcyjne i usługowe o niskim 
napięciu) 

43 579 123 660 

Razem: 43 663 245 160 

 

Roczne zużycie energii elektrycznej na obszarze powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego wzrastało do roku 2018 

w którym wyniosło 255 829 [MWh/rok]. W kolejnych latach obserwuje się spadek rocznego zużycia energii 

elektrycznej który w roku 2020 wyniósł 245 160 [MWh/rok]. W odniesieniu do roku 2015 jest to spadek o 1,87%. 

W latach 2017 -2019 odnotowano również niewielki spadek liczby odbiorców energii elektrycznej na obszarze 

powiatu. Natomiast w roku 2020 liczba odbiorców tej energii wzrosła o 0,27% w stosunku do roku 

poprzedniego. Wyniki przedstawiono w tabeli oraz na wykresach umieszczonych poniżej.  

Tabela 19. Liczba odbiorców energii elektrycznej oraz rocznego zużycia energii w latach 2015-2020 – powiat kędzierzyńsko-kozielski47 

rok liczba odbiorców energii elektrycznej roczne zużycie energii elektrycznej [MWh/rok] 

2015 44 293 240 638 

2016 44 314 241 916 

2017 44 014 253 631 

2018 43 809 255 829 

2019 43 544 254 281 

2020 43 663 245 160 

 

 
47 źródło: opracowanie na podstawie danych udostępnionych przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 
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Wykres 7. Roczne zużycie energii elektrycznej w latach 2015-2020 – powiat kędzierzyńsko-kozielski48 

 

Wykres 8. Liczba odbiorców energii elektrycznej w latach 2015-2020 – powiat kędzierzyńsko-kozielski49 

3.2.4.4. PLANY ROZWOJOWE SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO NA TERENIE GMINY50 

TAURON Dystrybucja S.A. nie planuje na przedmiotowym terenie budowy źródeł energii elektrycznej, 

wykorzystujących energię odnawialną, natomiast będzie realizować inwestycje dla potrzeb przyłączenia źródeł 

odnawialnych innych podmiotów, zgodnie z umowami o przyłączenie. 

Spółka wykonuje następujące zadania inwestycyjne, które obecnie są w trakcie realizacji: 

• przebudowa linii napowietrznej 15kV relacji GPZ Kotlarnia-Goszyce; 

• przebudowa linii napowietrznej 15kV Koźle-Kuźnia Raciborska; 

• budowa linii kablowej 15kV Koźle-Kuźnia Raciborska; 

• przebudowa linii napowietrznej 15kV Polska Cerekiew-Długopole; 

• budowa linii kablowej 15kV Kotlarnia-Goszyce; 

• przebudowa linii napowietrznej 0,4kV Solarnia; 

• przebudowa linii napowietrznej 0,4kV Lubieszów; 

 
48 źródło: opracowanie na podstawie danych udostępnionych przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 
49 źródło: opracowanie na podstawie danych udostępnionych przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 
50 źródło: opracowanie na podstawie danych udostępnionych przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 
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• budowa linii kablowej 15kV KotlarniaPOW-sł.613. 

3.3. Ocena jednostek wytwórczych i sieci zdefiniowanych w prawie 
energetycznym na terenie Gminy Bierawa pod względem 
bezpieczeństwa energetycznego 

3.3.1. SYSTEM CIEPŁOWNICZY 

Na terenie Gminy Bierawa nie istnieje scentralizowana sieć ciepłownicza. 

Potrzeby cieplne większości mieszkańców Gminy Bierawa zabezpieczane są w oparciu o zużycie następujących 

nośników energii: 

• węgiel kamienny;  

• drewno;  

• paliwa odnawialne (OZE); 

• olej opałowy;  

• gaz płynny (LPG), ziemny oraz propan-butan; 

• energia elektryczna. 

3.3.2. SYSTEM GAZOWNICZY 

Gmina Bierawa jest sukcesywnie gazyfikowana. Mieszkańcy, w miejscowościach, gdzie nie ma dostępu do gazu 

sieciowego korzystają z gazu bezprzewodowego (propan – butan), dostarczanego w butlach do zaspokajania 

celów bytowych lub gazu płynnego wykorzystywanego na potrzeby ogrzewnictwa. 

3.3.3. SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY 

System elektroenergetyczny zaspokaja potrzeby wszystkich dotychczasowych odbiorców energii elektrycznej. 

System zasilania Gminy Bierawa w energię elektryczną jest dobrze skonfigurowany i znajduje się w dobrym 

stanie technicznym.  

Obecna infrastruktura energetyczna na terenie Gminy Bierawa pokrywa obecne zgłaszane zapotrzebowanie na 

energię elektryczną. Istnieją rezerwy umożliwiające dalsze zaopatrywanie w energię elektryczną nowych 

odbiorców51. 

3.4. Charakterystyka zanieczyszczeń 

System zaopatrzenia budynków w ciepło oparty jest na źródłach, w których podstawowym paliwem jest węgiel 

kamienny, co negatywnie wpływa na jakość powietrza. Oceny jakości powietrza w strefie opolskiej, gdzie 

zlokalizowana jest Gmina Bierawa dokonuje, zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.), wojewódzki inspektor ochrony środowiska w oparciu 

o prowadzony monitoring stanu powietrza. 

W ocenach pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi obecnie uwzględnia 

się: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył PM10 

i PM2,5, metale ciężkie: ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd) i nikiel (Ni) w pyle PM10 oraz benzo(a)piren (B(a)P) 

w pyle PM10. 

 
51 źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu. 
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Oceny dokonywane pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony roślin obejmują: dwutlenek siarki 

(SO2), tlenki azotu NOx i ozon (O3). 

W ocenie jakości powietrza uwzględnia się substancje, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych 

określono normatywne stężenia w postaci poziomów: dopuszczalnych, docelowych lub celu długoterminowego 

w powietrzu. Substancje te zostały wybrane ze względu na powszechność występowania i szkodliwość dla 

zdrowia ludzkiego i roślin. Poniżej ich krótka charakterystyka: 

• Pyły zawieszone, w tym PM10 i PM2,5 - pyły zawieszone są mieszaniną niezwykle małych cząstek, 

nie stanowią jednorodnej grupy substancji. Mogą to być drobiny kurzu, popiołu, sadzy oraz piasku, 

a także pyłki roślin, a nawet starte ogumienie, tarcze i klocki hamulcowe samochodów. Na 

powierzchni takich cząsteczek często osiadają inne substancje (m.in. wielopierścieniowe 

węglowodory aromatyczne i metale ciężkie), które w ten sposób mogą przenikać do organizmu wraz 

z wdychanym powietrzem. 

o Pył PM10 - to pył, którego cząsteczki mają średnicę 10 mikrometrów lub mniejszą (dla 

porównania grubość ludzkiego włosa to 50-90 mikrometrów). Taki pył łatwo przenika do 

górnych dróg oddechowych i płuc, powodując kaszel, trudności w oddychaniu i zaostrzenie 

objawów alergicznych. Skutki zdrowotne mogą być poważniejsze, jeżeli na powierzchni 

cząsteczki pyłu znajdują się inne, toksyczne substancje. 

o PM2,5 - to pył, którego cząsteczki mają 2,5 mikrometra lub mniej. Tworzą go często 

substancje toksyczne – m.in. związki metali ciężkich czy lotne związki organiczne. PM2,5 

jest bardziej niebezpieczny dla zdrowia niż PM10 – mniejsze cząsteczki trafiają aż do 

pęcherzyków płucnych, a stamtąd mogą przenikać do krwi. 

• Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), w tym benzo(a)piren - substancje 

powstające w wyniku niepełnego spalania związków organicznych, w tym paliw stałych, drewna, 

odpadów czy paliw samochodowych, a także tworzyw sztucznych. Jednym z nich jest benzo(a)piren, 

który jest kumulowany w organizmie i ma właściwości rakotwórcze. Głównymi źródłami emisji 

WWA w Polsce są wykorzystujące paliwa stałe domowe piece grzewcze, domowe piece centralnego 

ogrzewania, kuchnie kaflowe, kominki itp., a także wszelkiego rodzaju emisje niezorganizowane, jak 

wypalanie ściernisk, spalanie resztek roślinnych na polach, działkach i ogrodach, spalanie śmieci i 

odpadów w ogniskach i urządzeniach do tego nieprzystosowanych. 

• Tlenki azotu - grupa nieorganicznych związków chemicznych, z których w powietrzu najczęściej 

występują tlenek i dwutlenek azotu. Oba związki są szkodliwe dla zdrowia i stanowią jeden 

z głównych składników smogu. Największy wpływ na emisje tlenków azotu mają spaliny 

z transportu samochodowego. 

• Tlenki siarki - najwięcej szkód powoduje dwutlenek siarki – nieorganiczny związek chemiczny 

powstający m.in. w wyniku spalania paliw kopalnych. Łatwo rozpuszcza się w wodzie, czego efektem 

są kwaśne deszcze niszczące roślinność i budynki oraz powodujące korozję metali. 

• Metale: kadm, rtęć, ołów, nikiel - związki kadmu, rtęci i ołowiu zawarte są m.in. w węglu i uwalniane 

do atmosfery w wyniku spalania tego paliwa. Wszystkie wymienione metale mogą powodować 

ostre zatrucie organizmu, ale także kumulują się, czego skutkiem są zatrucia przewlekłe. 

• Arsen - jest szeroko rozpowszechnionym w przyrodzie metaloidem, który występuje również 

w odmianie metalicznej. W środowisku naturalnym arsen występować może w formie siarczków w 

rudach srebra, ołowiu, miedzi, niklu i żelaza. W powietrzu arsen przeważnie istnieje w postaci 

mieszanki arseninów i arsenianów jako składnik pyłu o średnicy cząstki mniejszej niż 2 μm, czyli 

praktycznie zachowuje się jak gaz. Wśród źródeł antropogenicznych emisji arsenu wymienia się: 
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uboczną emisję w wyniku procesów wydobycia i hutnictwa rud metali nieżelaznych (miedź, ołów, 

nikiel), spalanie paliw kopalnianych, nawożenie gleb. Związki arsenu kumulują się w organizmie, 

mogą powodować zatrucia organizmu, wykazują również utajone działanie kancerogenne 

i teratogenne. 

• Tlenek węgla - powstaje w wyniku spalania paliw kopalnych, a także biomasy. Jego toksyczność 

wynika z większej od tlenu zdolności do wiązania z hemoglobiną, wskutek czego wypiera 

z krwioobiegu tlen. Konsekwencją jest niedotlenienie organizmu, a nawet śmierć. 

• Ozon - to jedna z form tlenu. Ozon występujący w stratosferze ze względu na swoje właściwości, 

jest bardzo pożądany i bywa czasem nazywany „dobrym” ozonem. Natomiast mierzony na stacjach 

WIOŚ ozon troposferyczny (zwany także przygruntowym) powstaje przy powierzchni ziemi i jest 

zanieczyszczeniem wtórnym, to znaczy, że nie jest emitowany bezpośrednio do atmosfery, ale 

powstaje w niej w wyniku reakcji chemicznych inicjowanych przez oddziaływanie światła 

słonecznego z udziałem zanieczyszczeń (tlenków azotu, tlenku węgla, metanu i niemetanowych 

lotnych związków organicznych) emitowanych do powietrza, m.in. z sektora transportu, ze 

składowisk odpadów, z procesów wydobycia gazu ziemnego i przemysłu chemicznego. Pomimo 

tego, że cząsteczki ozonu w stratosferze i troposferze są identyczne, ozon troposferyczny jest 

wysoce niepożądany i uznawany za zanieczyszczenie powietrza. Zaburza procesy fotosyntezy i inne 

procesy biochemiczne w roślinach. U ludzi powoduje choroby układu oddechowego. Ze względu na 

negatywny wpływ na zdrowie człowieka, niekiedy jest nazywany „złym” ozonem. 

3.5. Ocena stanu środowiska na terenie Gminy Bierawa 

Z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu, określone w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 

2021 poz. 845) został uchwalony Program Ochrony Powietrza dla województwa opolskiego (Uchwała nr 

XX/193/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony 

powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 

i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy 

opolskiej”). W ostatnich latach w dalszym ciągu notowane są ponadnormatywne poziomy substancji 

w powietrzu. Zgodnie z art. 91 pkt 9c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 

poz. 1973), dla stref, w których standardy jakości powietrza są w dalszym ciągu przekraczane, a realizowane 

są Programy ochrony powietrza, Zarząd Województwa ma obowiązek opracować aktualizację Programu 

ochrony powietrza określając w nim dodatkowo działania ochronne dla grup ludności wrażliwej 

na przekroczenie. Zarówno aktualizowany Program ochrony powietrza, jak również niniejszy Projekt założeń 

mają na celu wskazanie działań naprawczych, które będą ukierunkowane na poprawę jakości powietrza i będą 

ze sobą spójne.  

Emisję do powietrza, będącą przyczyną przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji, 

dzielimy na następujące kategorie/typy: 

• liniowa; 

• punktowa; 

• powierzchniowa; 

• inne źródła, w tym emisja z rolnictwa, emisja niezorganizowana, napływowa. 
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Do najbardziej istotnych czynników, mających wpływ na występowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów 

substancji w powietrzu zalicza się warunki meteorologiczne. Podstawowe z nich to:  

• temperatura – zjawisko akumulacji zanieczyszczeń może być potęgowane np. poprzez częste 

występowanie inwersji temperatury; 

• poziom nasłonecznia – istotny z punktu widzenia substancji ulegających przemianom 

fotochemicznym np. NOx; 

• opady atmosferyczne i wilgotność powietrza – spadek stężenia zanieczyszczeń może nastąpić 

na skutek rozpuszczania się ich w wodzie lub absorpcji na powierzchni kropel; 

• kierunek i prędkość wiatru – determinują trasę i tempo rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.  

Na podstawie wyników pomiarów, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje rocznej oceny jakości 

powietrza w województwie. Gmina Bierawa, według podziału kraju na strefy oceny jakości powietrza, zaliczona 

została do strefy opolskiej (kod PL1602). Kompleksowa ocena jakości powietrza zawiera klasyfikację 

uwzględniającą obecność pod kątem zawartości w powietrzu następujących związków:  

• C6H6 (benzen); 

• NO2 (dwutlenek azotu); 

• SO2 (dwutlenek siarki); 

• CO (tlenek węgla); 

• PM10, PM2,5 (pył zawieszony); 

• Pb (ołów), As (arsen), Ni (nikiel), Cd (kadm) w pyle PM10; 

• B(a)P (benzo(a)piren) w pyle PM10; 

• O3 (ozon).  

Strefa opolska podlega klasyfikacji pod kątem kryteriów, jakimi są zdrowie ludzkie oraz ochrona roślin. 

Tabela 20. Charakterystyka strefy opolskiej52 

nazwa strefy strefa opolska 

kod strefy PL1602 

na terenie lub części strefy obowiązują 
dopuszczalne poziomy substancji 

określone 

ze względu na ochronę zdrowia 
[tak/nie] 

Tak 

ze względu na ochronę roślin [tak/nie] Tak 

dla obszarów uzdrowisk i ochrony 
uzdrowiskowej [tak/nie] 

Nie 

aglomeracja [tak/nie] Nie 

powierzchnia strefy [km2] 9 263 

ludność 854 591 

Przekroczenie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu jest odnotowywane, gdy na podstawie 

zrealizowanych pomiarów w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska uzyskane wartości stężeń 

substancji przekraczają wartości dopuszczalne, określone w ww. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

24 sierpnia 2012 r. Wartości te przedstawiono w tabeli poniżej. 

 
52 źródło: Ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2020, WIOŚ Opole 2021. 
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Tabela 21. Dopuszczalne normy jakości powietrza – kryterium ochrony zdrowia53. 

substancja 
okres uśredniania wyników 

pomiarów 

poziom dopuszczalny lub 
docelowy 
[µg/m3] 

dopuszczalna częstość 
przekraczania poziomu 
dopuszczalnego w roku 

kalendarzowym 

Pył zawieszony PM2,5 rok kalendarzowy 25 - 

Pył zawieszony PM10 

24 godziny 50 35 razy 

rok kalendarzowy 40 - 

próg informowania 100 - 

próg alarmowy 150 - 

Benzen rok kalendarzowy 5 - 

Ozon 8 godzin* 120 25 dni 

substancja 
okres uśredniania wyników 

pomiarów 

dopuszczalny poziom 
substancji w powietrzu 

[ng/m3] 

dopuszczalna częstość 
przekraczania poziomu 
dopuszczalnego w roku 

kalendarzowym 

Benzo(a)piren rok kalendarzowy 1 - 

*maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby. 

Badania i ocena jakości powietrza na terenie strefy opolskiej dokonywane są w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska, prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Opolu, 

który, zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973), 

dokonuje rocznej oceny jakości powietrza. Sporządzona przez WIOŚ ocena zostaje przygotowana z podziałem 

na strefy. Pomiary stężeń substancji na terenie strefy opolskiej prowadzono w następujących punktach 

pomiarowych, należących do WIOŚ zestawionych w poniższej tabeli. 

Tabela 22. Wykaz stacji pomiarowych strefy opolskiej 54 

l.p.  
kod  

kod stacji  nazwa stacji  adres stacji  powiat  gmina  
strefy  

3 PL1602  OpGlubRatusz  Głubczyce manualna  ul. Ratuszowa 9  głubczycki  Głubczyce  

4 PL1602  OpKKozBSmial  K-Koźle automat 1  
ul. Bolesława 

Śmiałego 5  
Kędzierzyńsko-kozielski  

Kędzierzyn-
Koźle  

5 PL1602  OpKluczMicki  Kluczbork manualna 2  ul. Mickiewicza 10  kluczborski  Kluczbork  

6 PL1602  OpNysaRodzie  Nysa manualna 3  
ul. 

Rodziewiczówny 1  
nyski  Nysa  

7 PL1602  OpOlesSlowac  Olesno automat 4  ul. Słowackiego  oleski  Olesno  

8 PL1602  OpPASKKozKosciu  K-Koźle pasywne 16  ul. Kościuszki 21  Kędzierzyńsko-kozielski  
Kędzierzyn-

Koźle  

9 PL1602  OpPASKKozKsOpol  K-Koźle pasywne 18  
ul. Książąt 

Opolskich 8  
Kędzierzyńsko-kozielski  

Kędzierzyn-
Koźle  

10 PL1602  OpPASKKozSkarbo  K-Koźle pasywne 17  ul. Skarbowa  Kędzierzyńsko-kozielski  
Kędzierzyn-

Koźle  

11 PL1602  OpPASKKozSzkoln  K-Koźle pasywne 53  ul. Szkolna 15  Kędzierzyńsko-kozielski  
Kędzierzyn-

Koźle  

12 PL1602  OpPrudPodgor  Prudnik mobilna  ul. Podgórna 5  prudnicki  Prudnik  

13 PL1602  OpStrzOpWysz  Strzelce Opolskie mobilna  
ul. Kardynała 

Wyszyńskiego 12 
strzelecki  

Strzelce 
Opolskie  

14 PL1602  OpZdziePiast  Zdzieszowice automat 2  ul. Piastów 6  krapkowicki  Zdzieszowice  

W ramach analizy stanu jakości powietrza przedstawiono wyniki pomiarów powietrza w strefie opolskiej 

dla tych substancji, dla których odnotowano ponadnormatywne poziomy stężenia w powietrzu. Wynikowe 

klasy strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń, wykazane w rocznej ocenie jakości powietrza dla roku 2020, 

 
53 źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2021 poz. 845 

z późn. zm.) 
54 źródło: Ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2020, WIOŚ Opole 2021 
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dla strefy opolskiej, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia, przedstawiono 

w poniższej tabeli. 

Tabela 23. Wynikowe dane dla klasy strefa opolska w 2020 r. – kryteria dla ochrony zdrowia55. 

nazwa 

strefy 

kod 

strefy 
SO2 NO2 C6H6 CO O3 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM2.5 

strefa 

opolska 
PL1602 A A A A A1 C A A A A C C12 

1) Dla ozonu – poziom celu długoterminowego, strefy uzyskały klasę D2  
2) Dla pyłu PM2,5 – poziom dopuszczalny I faza, strefa opolska uzyskała klasę A  

W związku z przekroczeniami dotyczącymi zanieczyszczenia pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 na terenie 

Gminy Bierawa oraz przekroczeniami poziomu docelowego benzo(a)pirenu zajmującego cały obszar strefy 

opolskiej, w dokumencie pn. Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego, został ustalony 

harmonogram realizacji działań naprawczych obejmujący swoim zasięgiem również obszar Gminy Bierawa. 

Tabela 24. Charakterystyka obszarów przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz B(a)P obejmujące tereny Gminy Bierawa w 2018 
r. wraz z przypisanymi działaniami naprawczymi56 

kod obszaru przekroczeń lokalizacja rodzaj zanieczyszczenia 
powierzchnia obszaru 
przekroczeń [km2] 

działanie 

1618oplPM10d05 Gmina Bierawa pył PM10 8,3601 
Działanie nr PL1602/01 
Działanie nr PL1602/02 
Działanie nr PL1602/03 
Działanie nr PL16/01 

1618oplPM10d04 Gmina Bierawa pył PM10 52,3947 

1618oplPM2.5a01 Gmina Bierawa pył PM2,5 118,38 

1618oplBaPa01 Strefa opolska Benzo(a)piren 9 263 

 

działanie Działanie nr PL1602/01 

kod działania PL1602_ZSO 

nazwa Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW włącznie, w których następuje spalanie paliw stałych 

opis 

I. Działania zmierzające do obniżenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych opalanych paliwami stałymi, będą 
obejmować przede wszystkim poniższe czynności i powinny być dokonywane z poniżej ustaloną hierarchią:  

1. zastąpienie niskosprawnych urządzeń grzewczych podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub urządzeniami 
opalanymi gazem (w przypadku istnienia możliwości technicznych i ekonomicznych podłączenie do sieci 
gazowej) oraz OZE (głównie pompy ciepła);  

2. wymiana niskosprawnych kotłów na paliwa stałe (głównie na węgiel) na: 

• ogrzewanie elektryczne;  

• kotły zasilane olejem opałowym;  

• urządzenia opalane gazem (ze zbiornika);  

• nowe kotły węglowe lub na biomasę zasilane automatycznie spełniające minimum wymogi jakościowe 
ekoprojektu dla urządzeń na paliwa stałe.  

Wymiany niskosprawnych źródeł ciepła należy przeprowadzać w budynkach mieszkalnych (jedno 
i wielorodzinnych), budynkach użyteczności publicznej, budynkach usługowych, produkcyjnych 
i handlowych. 

3. Stosowanie w nowo powstałych budynkach hierarchii źródeł ogrzewania: OZE (pompy ciepła), podłączenie 
do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej (w przypadku istnienia możliwości technicznych i ekonomicznych), 
ogrzewanie elektryczne, urządzenia opalane olejem, montaż nowych kotłów węglowych lub na biomasę 
zasilanych automatycznie spełniających minimum wymogi jakościowe ekoprojektu dla urządzeń na paliwa 
stałe. 

II. Termomodernizacja: w ramach działania w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków, w których 
dokonywana jest wymiana urządzeń grzewczych należy prowadzić działania termomodernizacyjne, tj. docieplenie 
ścian, stropów, dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W celu określenia kierunku inwestycji, warto, aby 
termoizolacja poprzedzona była badaniem termowizyjnym lub audytem energetycznym. 

III. Finansowanie: w ramach działania samorząd lokalny powinien udzielać wsparcia finansowego ze środków własnych 
lub pozyskanych ze źródeł zewnętrznych np. w postaci dotacji celowej, dla mieszkańców i jednostek wpisanych 

 
55 źródło: Ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2020, WIOŚ Opole 2021. 
56 źródło: Sejmik Województwa Opolskiego uchwała nr XX/193/2020 z dnia 28 lipca 2020 r.  Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta 

Opola 
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w lokalne regulaminy dofinansowania zgodnie z przyjętymi wytycznymi i ustalonymi priorytetami działań. 
Dofinansowanie może odbywać się na zasadach określonych w dokumentach lokalnych, jak np.: programy 
ograniczania niskiej emisji, inne formy regulaminów dofinansowania. Samorządy lokalne udzielające dofinansowania 
mogą wymagać zaświadczenia o likwidacji starego źródła ciepła, w celu zabezpieczenia osiągnięcia zakładanego efektu 
ekologicznego i ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem przyznanych środków. Działanie wpisuje się również 
w założenia Projektu CZYSTE POWIETRZE. W przypadku indywidualnych źródeł ciepła, mieszkańcy mogą ubiegać się 
o dotacje oraz pożyczki w ramach Programu CZYSTE POWIETRZE /Programu STOP SMOG 

data 
rozpoczęcia 

 
data zakończenia  

data osiągnięcia efektu ekologicznego 

01.01.2021 31.08.2021 31.12.2026 

 

działanie Działanie nr PL1602/02 

kod działania PL1602_EE 

nazwa 
Prowadzenie edukacji ekologicznej (ulotki, imprezy, akcje edukacyjne, audycje, konferencje, działania informacyjne 

i szkoleniowe) związanej z ochroną powietrza 

opis 

Działanie powinno być realizowane m.in. poprzez: 
prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą 
zanieczyszczenie powietrza;  

• prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom wpływ spalania paliw niskiej jakości 
oraz odpadów na jakość powietrza; 

• informowanie mieszkańców odnośnie do przepisów obowiązujących w zakresie ochrony powietrza 
(m.in. zakazu spalania odpadów, przestrzegania uchwały antysmogowej).  

Informacje odnośnie działań edukacyjnych powinny być przekazywane przez jednostki prowadzące te akcje do 
samorządów gminnych w celu przekazania informacji do Urzędu Marszałkowskiego. 

data 
rozpoczęcia 

 
data zakończenia  

data osiągnięcia efektu ekologicznego 

01.09.2020 31.08.2021 31.12.2026 

 

działanie Działanie nr PL1602/03 

kod działania PL1602_KPP 

nazwa 
Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych 

oraz zakazu spalania odpadów 

opis 

Działalność kontrolna powinna dotyczyć:  

• przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach; 

• przestrzegania zakazu spalania odpadów zielonych, a także przestrzegania zakazu wypalania traw i łąk; 

• przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej.  
Kontrole mogą dotyczyć: gospodarstw domowych, obiektów należących do podmiotów gospodarczych, obiektów 
użyteczności publicznej. 

data 
rozpoczęcia 

data zakończenia data osiągnięcia efektu ekologicznego 

01.09.2020  31.08.2021 31.12.2026 

 

działanie Działanie nr PL16/01 

kod działania PL16_OGR 

nazwa 
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw 
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opis 

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy POŚ sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu 
oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw.  
Uchwała ma na celu wprowadzenie ograniczeń w zakresie:  

• rodzajów instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych;  

• zakazów w zakresie ich eksploatacji. 
Do instalacji, których powinny dotyczyć ograniczenia, zalicza się w szczególności kotły, kominki i piece, które 
dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła 
lub wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.  

Ograniczenia powinny dotyczyć wszystkich instalacji, które nie spełniają minimalnych wymogów dotyczących 
sezonowej efektywności energetycznej i wielkości emisji zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE 
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 
100) oraz Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych 
ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.  

Działanie powinno być skierowane do właścicieli i zarządzających nieruchomościami, posiadających w swych zasobach 
instalacje niespełniające ww. normy. 

data 
rozpoczęcia 

data zakończenia data osiągnięcia efektu ekologicznego 

01.09.2020  31.12.2021 31.12.2026 

 

3.6. Źródła emisji oraz zanieczyszczenia do powietrza na terenie Gminy 
Bierawa 

Pył zawieszony PM10 i PM2,5 

Źródła pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 w powietrzu można podzielić na antropogeniczne i naturalne. 

Wśród antropogenicznych źródeł emisji wymienić należy:  

• transport samochodowy; 

• źródła przemysłowe (energetyczne spalanie paliw i źródła technologiczne); 

• indywidualne źródła ogrzewania (tj. spalanie paliw w sektorze komunalno - bytowym). 

Natomiast źródła naturalne to głównie pylenie traw, erozja gleb oraz wietrzenie skał.  

Stężenie pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu może wynikać z emisji pierwotnej 

lub może być wynikiem reakcji między substancjami znajdującymi się w atmosferze w fazie gazowej – emisji 

wtórnej. Prekursorami pyłów wtórnych są przede wszystkim tlenki siarki, azotu, lotne związki organiczne 

i amoniak.  

Benzo(a)piren  

Benzo(a)piren jest przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Źródłem 

powstawania B(a)P jest niepełne spalanie paliw stałych w niskich temperaturach 300-600oC w indywidualnych, 

niskosprawnych kotłach grzewczych, spalanie odpadów w instalacjach do tego nieprzeznaczonych, liczne 

procesy przemysłowe (np. produkcja koksu, produkcja nawierzchni drogowych), a także takie procesy jak pożary 

lasów, dym tytoniowy oraz wszelkie procesy rozkładu termicznego związków organicznych przebiegające przy 

niewystarczającej ilości tlenu. Nośnikiem benzo(a)pirenu w powietrzu jest pył zawieszony, dlatego jego 

szkodliwe oddziaływanie jest ściśle związane z oddziaływaniem pyłu oraz jego specyficznymi właściwościami 

fizycznymi i chemicznymi. 
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W latach 2015 – 2020 na obszarze strefy opolskiej, do której należy Gmina Bierawa, występowały przekroczenia 

stężeń w powietrzu pyłów PM10 oraz PM2,5 oraz Benzo(a)pirenu, wyjątkiem był rok 2019 gdzie nie odnotowano 

przekroczeń dotyczących pyłu PM2,5. Koszty złej jakości powietrza w oparciu o wielkość emisji pyłu PM2,5 dla 

roku 2018 na obszarze Gminy Bierawa wyniosły wówczas 28,649 mln. zł.57 

Od 2018 roku w strefie opolskiej nie występują przekroczenia związane z ozonem, które stanowiły problem 

w latach poprzednich (2015-2017).  

W roku 2016 w strefie opolskiej zarejestrowano również przekroczenie dopuszczalnego stężenia w powietrzu 

benzenu. W kolejnych latach (2017-2019), jak i w roku poprzedzającym, nie odnotowano przekroczeń 

dotyczących stężenia benzenu w powietrzu, na terenie strefy opolskiej. Wynikowe dane dla strefy opolskiej 

w latach 2015 – 2020 wg kryteriów dla ochrony zdrowia ludzi, przedstawiono w tabeli poniżej, zaznaczając 

kolorem czerwonym okres oraz wskaźnik, którego dotyczyło przekroczenie. 

Tabela 25. Wynikowe dane dla klasy strefa opolska w latach 2015 - 2020 – kryteria dla ochrony zdrowia58 

nazwa strefy  kod strefy rok SO2  NO2  C6H6  CO  O3  PM10  Pb  As  Cd  Ni  B(a)P  PM2.5 

strefa opolska  PL1602  2015                         

strefa opolska  PL1602  2016                         

strefa opolska  PL1602  2017                         

strefa opolska  PL1602  2018                         

strefa opolska  PL1602  2019                         

strefa opolska  PL1602  2020                         

 

3.7. Koszty energii 

Koszt wytworzenia 1 GJ energii cieplnej do ogrzewania przykładowego budynku jednorodzinnego jest zależny 

od sprawności urządzeń/źródła ciepła oraz rodzaju stosowanego nośnika energii. 

Poniżej zestawiono założenia przyjęte do analizy. Dane o powierzchni budynku jednorodzinnego to średnia 

dla budynków istniejących na terenie Gminy wynikająca z danych statystycznych. 

Tabela 26. Charakterystyka przykładowego budynku jednorodzinnego59 

charakterystyka przykładowego budynku jednorodzinnego 

cecha jednostka opis / wartość 

dane techniczne budowlane 

technologia budowy - tradycyjna 

szerokość budynku m 11,3 

długość budynku m 9 

powierzchnia ogrzewana budynku m2 148 

kubatura ogrzewana budynku m3 370 

sumaryczna powierzchnia okien i drzwi zewnętrznych m2 20,7 

dane energetyczne 

jednostkowy wskaźnik zapotrzebowania na ciepło GJ/m2 0,64 

roczne zapotrzebowanie na ciepło budynku GJ/rok 94,5 

zapotrzebowanie na moc cieplną budynku kW 12 

typ kotła - węglowy 

 
57 źródło: Sejmik Województwa Opolskiego uchwała nr XX/193/2020 z dnia 28 lipca 2020 r.  Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta 

Opola 
58 źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raportów z Oceny jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2015-2020, WIOŚ Opole 2016-2021 
59 źródło: opracowanie własne na podstawie danych od dystrybutorów energii 
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charakterystyka przykładowego budynku jednorodzinnego 

cecha jednostka opis / wartość 

dane techniczne budowlane 

sprawność kotła % 60 

Średni koszt nośników energii60: 

• cena węgla kamiennego – 1 300 zł/Mg; 

• ekogroszek – 1 400 zł/Mg; 

• cena pellet – 1 100 zł/Mg; 

• cena drewna opałowego – 220,00 zł /m3; 

• cena oleju opałowego – 4,35 zł/l; 

• cena gazu płynnego LPG – 2,98 zł/l; 

• cena gazu ziemnego – 2,20 zł/l 

• cena energii elektrycznej - taryfa G11 – 0,70 zł/kWh. 

Tabela 27. Przykładowy koszt jednostkowy wytworzenia energii cieplnej w odniesieniu do energii użytecznej dla różnych nośników61 

paliwo 
wartość 

opałowa62  
jednostka 

cena brutto 
jednostki 

[zł/kg] 

cena 1 
kWh 

sprawność 
kotła63 [%] 

koszt 
wytworzenia 

1kWh [zł] 

koszt 
wytworzenia 1GJ 

[zł] 

gaz LPG 12,44 kWh/kg 5,361) 0,43 91 0,47 131,62 

olej opałowy 13,14 kWh/kg 5,052) 0,38 84 0,46 126,99 

gaz ziemny 13,14 kWh/kg 3,013) 0,23 90 0,25 70,80 

węgiel kamienny 6,27 kWh/kg 1,3 0,16 60 0,27 75,23 

ekogroszek 6,27 kWh/kg 1,4 0,18 85 0,21 57,19 

pellet drzewny 4,33 kWh/kg 1,1 0,25 80 0,32 88,21 

drewno 4,33 kWh/kg 0,554) 0,13 60 0,21 58,81 

energia elekt. 1 kWh - 0,70 99 0,71 196,41 

1)zakładając, że gęstość gazu LPG wynosi 0,546 kg/l 
2)zakładając, że gęstość oleju opałowego 0,86 kg/l 
3)zakładając, że gęstość gazu ziemnego wynosi 0,73 kg/l 
4)zakładając, że 1 m3 to 400 kg 

 
60 źródło: opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych handlowych danych z dnia 14.10.2020 
61 źródło: opracowanie własne 
62 źródło: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2018 do raportowania 

w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2021. 
63 źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej 

budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376 z późn. zm.) 
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Wykres 9. Koszt wytworzenia 1GJ energii w zależności od rodzaju stosowanego paliwa64 

Najniższy koszt wytworzenia ciepła, występuje w przypadku kotłowni zasilanej paliwami stałymi na drewno, 

węgiel do kotłów retortowych (ekogroszek). Kolejnymi paliwami, najtańszego źródła wytworzenia energii, są 

węgiel kamienny, gaz ziemny oraz pellet drzewny. Natomiast najwyższe koszty ogrzewania występują 

w przypadku stosowania kotłów zasilanych energią elektryczną, gazem LPG oraz olejem opałowym. 

Konkurencyjne pod względem kosztów eksploatacyjnych jest ogrzewanie pompą ciepła, która około 2/3 energii 

potrzebnej do ogrzewania pobiera z gruntu (lub innego źródła odnawialnej energii), a tylko 1/3 w postaci energii 

konwencjonalnej jaką zazwyczaj jest energia elektryczna. Jednak zmiana sposobu wytwarzania energii na 

pompę ciepła, niesie za sobą wyższe koszty inwestycyjne (w porównaniu do konwencjonalnych kotłów). 

  

 
64 źródło: opracowanie własne 
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4. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK 
I LOKALNYCH ZASOBÓW PALIW, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ CIEPŁA 

W poniższym rozdziale przedstawiono stan aktualny w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 

(OZE) w Gminie Bierawa, jak również możliwości wykorzystania OZE. Analizie poddano następujące rodzaje 

energii odnawialnej: 

• energia wiatrowa; 

• energia geotermalna (wraz z wykorzystaniem pomp ciepła); 

• energia wodna; 

• energia słoneczna; 

• energia z biomasy i biogazu. 

Aspekty związane ze stosowaniem technologii odnawialnych źródeł energii: 

• środowiskowe – każda oszczędność i zastąpienie energii i paliw konwencjonalnych (węgiel, ropa, 

gaz ziemny) energią odnawialną prowadzi do redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery 

co wpływa na lokalne środowisko oraz przyczynia się do zmniejszenia globalnego efektu 

cieplarnianego; 

• ekonomiczne – technologie i urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, nie należą 

do najtańszych, chociaż dzięki dużemu rozwojowi tego rynku, ich ceny sukcesywnie maleją. 

Ich przewagą nad źródłami tradycyjnymi jest natomiast znacznie tańsza eksploatacja. Z tego 

też powodu, patrząc w dłuższej perspektywie czasu, wiele z zastosowań OZE będzie opłacalne 

ekonomicznie. Nie bez znaczenia jest też możliwość ubiegania się o dofinansowanie takiego 

przedsięwzięcia z krajowych lub zagranicznych funduszy zewnętrznych, które przede wszystkim 

preferują stosowanie OZE; 

• społeczne – rozwój rynku odnawialnych źródeł energii to praca dla wielu ludzi i zmniejszenie 

lokalnych wydatków na energię; 

• prawne – umowy międzynarodowe i zobowiązania niektórych krajów oraz Unii Europejskiej 

do ochrony klimatu Ziemi i produkcji części energii z energii odnawialnej, prawo krajowe 

narzucające obowiązki na wytwórców energii, projektantów budynków, deweloperów 

oraz właścicieli, wszystko to ma przyczynić się do wzrostu udziału OZE w produkcji energii 

na świecie. 

Wzrost produkcji energii z OZE wymógł na Polsce pakiet klimatyczno – energetyczny z 2007 roku tzw. pakiet 

3x20%. Stanowił on, iż wszystkie kraje członkowskie UE osiągną do 2020 roku:  

• redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%; 

• wzrost efektywności energetycznej (zmniejszenie zużycia energii finalnej) o 20%; 

• wzrost produkcji energii z OZE o 20% (dla Polski 15%). 

Następnie w ramach Europejskiego Zielonego Ładu we wrześniu 2020 r. Komisja zaproponowała zwiększenie 

docelowego poziomu redukcji emisji gazów cieplarnianych z uwzględnieniem emisji i pochłaniania emisji, do co 

najmniej 55 proc. do 2030 r. w stosunku do poziomu z 1990 r. 

Nowe ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 wyznaczają następujące cele65: 

• ograniczenie o co najmniej 40 proc. emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z 1990 r.); 

 
65 źródło: https://ec.europa.eu. Dostęp 06.10.2021 r. 
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• zapewnienie co najmniej 32 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu 

energii; 

• poprawa efektywności energetycznej o co najmniej 32,5 proc. 

4.1. Energia wiatru 

Przed podjęciem decyzji o budowie elektrowni wiatrowej w miejscu, gdzie występuje duża wietrzność 

niezbędne jest przeprowadzenie badań: siły, kierunku i częstości występowania wiatrów. W Polsce średnia 

roczna prędkość wiatrów waha się od 2,8 do 3,5 m/s. Prędkości powyżej 4 m/s (wartość minimalna do wydajnej 

pracy) występują na wysokości od 25 metrów na 2/3 powierzchni naszego kraju. Prędkości powyżej 5 m/s 

rozpoczynają się od wysokości 50 metrów i dotyczą dość niewielkiego obszaru66. Mimo specyficznych 

warunków, jak wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, 1 marca 2021 r. łączna moc zainstalowana 

farm wiatrowych wynosiła 6,71 GW (6 710 MW). Oznacza to, że wiatr jest największym źródłem energii 

odnawialnej w Polsce – łączna moc OZE w naszym kraju to ponad 12 GW. 

Gmina Bierawa, jak i teren całego województwa opolskiego, znajduje się w strefie niekorzystnej pod względem 

wykorzystania energii wiatru w Polsce, co przedstawia rysunek umieszczony poniżej. 

 

Rysunek 3. Strefy energetyczne wiatru w Polsce67 

Mimo nie do końca sprzyjającym warunkom wg danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w województwie 

opolskim zlokalizowanych jest 12 instalacji wytwarzających energię elektryczną z wiatru (tabela poniżej - stan 

na dzień 31 grudnia 2020 r.) w tym jedna w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim oraz dwie w powiecie nyskim 

(ok. 80 km od Gminy Bierawa). Łączna moc takiego rodzaju instalacji na terenie województwa opolskiego wynosi 

140,90 MW (0,15 GW). 

 
66 źródło: https://cbr.gov.pl. Dostęp 06.10.2021 r.  
67 źródło: Strategia rozwoju energetyki wiatrowej na lata 2003-2005 
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Tabela 28. Instalacje wytwarzające energię elektryczną z wiatru na terenie województwa opolskiego68 

l.p. powiat moc zainstalowana [MW] udział w powiecie [%] 

1 strzelecki 0,45 0,32 

2 nyski 6,50 4,61 

3 nyski 30,75 21,82 

4 namysłowski 51,00 36,20 

5 głubczycki 30,00 21,29 

6 kluczborski 2,00 1,42 

7 kluczborski 2,00 1,42 

8 głubczycki 5,00 3,55 

9 namysłowski 6,00 4,26 

10 namysłowski 4,00 2,84 

11 kędzierzyńsko-kozielski 1,20 0,85 

12 strzelecki 2,00 1,42 

Łączna moc zainstalowana [MW] 140,90 100,00 

Rozważając możliwości wykorzystania energii wiatru, należy mieć na uwadze podstawowe wady i zalety 

rozwiązań tego typu. 

Do podstawowych zalet należą: 

• naturalna odnawialność zasobów energii wiatru bez ponoszenia kosztów; 

• stosunkowo niskie koszty eksploatacyjne siłowni wiatrowych; 

• duża dekoncentracja elektrowni – pozwala to na zbliżenie miejsca wytwarzania energii elektrycznej 

do odbiorcy. 

Wadami elektrowni wiatrowych są: 

• wysokie koszty inwestycyjne; 

• niska przewidywalność produkcji; 

• niskie wykorzystanie mocy zainstalowanej; 

• trudności z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej; 

• trudności lokalizacyjne ze względu na ochronę krajobrazu oraz ochronę dróg przelotów ptaków; 

• wysoki poziom hałasu – pochodzący z obracających się łopat wirnika. 

4.2. Energia geotermalna 

W zależności od warunków geologicznych, hydrologicznych i termicznych należy podzielić eksploatację wód 

złożowych na: 

Geotermię płytką (niskotemperaturową) 

Cechuje się temperaturą od kilkunastu stopni do ok. 20oC, wykorzystująca wody gruntowe do kilkuset metrów 

głębokości. Odbiór energii realizowany jest przez pompy ciepła (wymienniki ciepła). System ten najczęściej ma 

zastosowanie w ogrzewaniu pojedynczych budynków. 

Geotermię klasyczną (średniotemperaturową) 

Woda termalna wydobywana z głębokości powyżej 2500 m wykorzystywana jest bezpośrednio - doprowadzana 

systemem rur, bądź pośrednio - oddając ciepło chłodnej wodzie i pozostając w obiegu zamkniętym. 

 
68 źródło: Opracowanie własne na podstawie danych URE.  
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Temperatura pobieranego medium może osiągnąć na tyle wysoką wartość (powyżej 100 oC), że ciepło odzyskuje 

się w tradycyjnych wymiennikach bez wspomagania pompą ciepła. 

Geotermię wzbudzaną 

Odbiór ciepła odbywa się poprzez zatłaczane pod dużym ciśnieniem medium, które cyrkulują przez gorącą 

strukturę skalną (np. systemy HDR - Hot Dry Rocks). 

 

Rysunek 4. Eksploatacja wód złożowych69 

Wody termalne i zawarta w nich energia są w Polsce od ponad 20 lat przedmiotem szczególnego 

zainteresowania związanego z możliwościami ich wykorzystania dla celów m.in. grzewczych i rekreacji. Zbadanie 

wgłębnej budowy geologicznej Polski wskutek wykonania ponad 7 tysięcy głębokich otworów wiertniczych 

pozwoliło na wstępne, ogólne rozpoznanie złóż wód termalnych. Ich występowanie w Polsce jest związane 

przede wszystkim z trzema głównymi jednostkami tektonicznymi: zachodnioeuropejską platformą paleozoiczną 

oraz Sudetami i Karpatami, wraz z ich przedgórzami. W Polsce wody termalne są wodami o zróżnicowanej 

temperaturze, dlatego ich wykorzystanie powinno przede wszystkim służyć ogrzewaniu oraz przygotowaniu 

ciepłej wody użytkowej.70 Analiza sumy zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych pokazuje, że od kilkunastu 

lat utrzymuje się wyraźny, stały przyrost ich wielkości. Dotyczy to zarówno wód termalnych, jak i leczniczych. 

Doskonale obrazuje to porównanie aktualnej wartości zasobów do wielkości z 2000 r. Przyrost zasobów w latach 

2000–2019 wyniósł ponad 1800 m3 /h, a więc około 30%. Wzrost zainteresowania zagospodarowaniem wód 

podziemnych zaliczonych do kopalin wynika głównie z rozwoju krajowej geotermii i uruchomienia przez 

państwo instrumentów finansowych ułatwiających finansowanie kosztownych inwestycji geotermalnych71. 

Dodatkowo Na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego w dniu 13.08.2021 r. opublikowano informacje, 

że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy kwotę 229,2 mln zł, na zbadanie o 

 
69 źródło: https://www.pgi.gov.pl. Dostęp 06.10.2021 r. 
70 źródło: https://www.pgi.gov.pl/wody-mineralne/przydatne/wody-termalne.html. Dostęp 08.10.2021 r. 
71 źródło: Mapa zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin w Polsce. Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy 

Warszawa 2021 
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ocenę zasobów wód termalnych, które mogą stać się lokalnymi zasobami dla produkcji energii cieplnej, a 

docelowo być może także energii elektrycznej72. 

Na poniżej przedstawionej mapie można zauważyć, że w województwie opolskim, tak jak na terenie niemal całej 

Polski, występują solanki spełniające kryterium mineralizacji (minimum 35 g/dm3). Za główny cel wydobycia 

solanki uznaje się zastosowanie w przemyśle i balneoterapii73. Zasoby głębinowe w województwie opolskim ze 

względu na wymagany duży nakład finansowy, dotyczący ich wydobycia oraz brak środków działania w tym 

kierunku, nie są podejmowane. Obecnie prócz indywidualnych gospodarstw lub obiektów, nie wykorzystuje się 

energii wód geotermalnych w innych celach74. 

 

Rysunek 5. Obszary perspektywiczne dla występowania solanek stanowiących surowiec chemiczny75 

W województwie opolskim znajdują się dwa obecnie nieeksploatowane ujęcia wód termalnych w Wołczynie 

i Grabinie.  

• W 1983 r. w Grabinie (ok. 80 km od Gminy Bierawa) wykonano otwór badawczy Odra 5/I Lech 

o głębokości 545 m. Z utworów kredy i prekambru uzyskano samo wypływ szczaw termalnych 

o temperaturze 31°C. Początkowo zamierzano wykorzystać szczawy do celów rozlewniczych, jednak 

planów tych nie zrealizowano.  

• Otwór VIIA w miejscowości Wołczyn (ok. 100 km od Gminy Bierawa) odwiercono w 1981 r. do 

głębokości 1100 m. Ujęto nim lecznicze wody termalne występujące w warunkach artezyjskich 

 
72 źródło: https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/13140-nfosigw-przeznacza-prawie-230-milionow-zlotych-na-odwierty-geotermalne-w-calej-

polsce.html. Dostęp 08.10.2021 r. 
73 źródło: Mapa zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin w Polsce. Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy 

Warszawa 2021 
74 źródło: Kolasa – Więcek A., Aktualny stan rozwoju energetyki odnawialnej w województwie opolskim, Politechnika Opolska, Barometr Regionalny, 

2013. 
75 źródło: Mapa zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin w Polsce. Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy 

Warszawa 2021 
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w utworach karbońsko-permsko-triasowych o temperaturze 43°C (wypływ). W założeniu otwór 

miał służyć do eksploatacji wód leczniczych w projektowanym uzdrowisku. Planów budowy 

uzdrowiska nie zrealizowano, a ujęcia dotychczas nie zagospodarowano. 

Rozważając możliwości wykorzystania energii geotermalnej, należy mieć na uwadze podstawowe wady i zalety 

tego rodzaju rozwiązań. 

Do podstawowych zalet należą: 

• integracja z krajobrazem; 

• stosunkowo niskie koszty eksploatacji; 

• brak zależności od warunków pogodowych. 

Do podstawowych wad należą: 

• brak możliwości pozyskania energii, mimo określonego na danym terenie potencjału; 

• wysokie koszty wydobycia; 

• możliwość przemieszczania się złóż geotermalnych oraz wydobywania się szkodliwych gazów 

podczas eksploatacji. 

4.3. Energia wody 

Rozwój elektrowni wodnych jest ograniczony warunkami prawnymi, lokalizacyjnymi, wymogami terenowymi 

i geomorfologicznymi oraz potencjałem kapitałowym inwestora. Najwięcej funduszy pochłania budowa 

obiektów hydrotechnicznych piętrzących wodę (jaz, zapora). Charakterystyczne dla elektrowni wodnych 

są znikome koszty eksploatacji (wynoszące średnio około 0,5 – 1% łącznych nakładów inwestycyjnych rocznie) 

oraz wysoka sprawność energetyczna (90 – 95%). 

Polska leży na terenach o niewielkich zasobach wodnych, których wykorzystanie dla celów energetycznych jest 

poważnie ograniczone. Ze względu na deficyty wody (szczególnie w okresie niskich stanów) przy istniejącej i 

planowanej zabudowie rzek, priorytet mają zagadnienia gospodarki wodnej. 

Możliwości dużej energetyki wodnej na terenie województwa opolskiego zostały wyczerpane. Warunki do 

rozwoju małej energetyki wodnej są zróżnicowane. Generalnie o możliwościach energetycznych cieków 

decydują duże spadki podłużne rzek i potoków. 

Największy potencjał energetyczny energii wodnej zlokalizowany jest przede wszystkim na rzekach Odra i Nysa 

Kłodzka, ale również na mniejszych ciekach, takich jak Ścinawa, Kłodnica, Osobłoga, Mała Panew, Moszczanka 

czy Stobrawa. Wg danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w województwie opolskim zlokalizowanych jest 45 

instalacji wytwarzających energię elektryczną pozyskaną z zasobów wodnych (URE - stan na dzień 31 grudnia 

2020 r.) w tym trzy elektrownie w powiecie kędzierzyńsko- kozielskim. Łączna moc takiego rodzaju instalacji na 

terenie województwa opolskiego wynosi 31,75 MW (1,15 MW w powiecie kędzierzyńsko- kozielskim). 

Pomimo, niewielkich możliwości wykorzystania w celach energetycznych wód powierzchniowych na terenie 

Gminy Bierawa, przy ul. Sobieskiego na rzece Bierawce w Bierawie powstała mała elektrownia wodna, gdzie 

moc użytkowanej turbiny wynosi 10 kW natomiast łączna moc zainstalowanych turbin to 20kW. 

Rozważając możliwości wykorzystania energii wodnej należy mieć na uwadze jej podstawowe wady i zalety. 

Do podstawowych zalet należą: 

• brak emisji zanieczyszczeń spalinowych i pyłowych do środowiska naturalnego; 

• można wykorzystać jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe; 
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• można wykorzystać j do retencjonowania wody; 

• większa sprawność niż elektrownie konwencjonalne; 

• tańsze wytworzenie energii w porównaniu do elektrowni konwencjonalnych; 

• mogą sprzyjać poprawie warunków żeglugowych. 

Do podstawowych wad należą: 

• ingerencja w środowisko naturalne (utrudnieniem wędrówki rybom, likwidacja miejsc lęgowych 

ptaków); 

• wysokie nakłady finansowe związane z inwestycją; 

• zmiana poziomu wody może przyczynić się do występowania zjawisk osuwiskowych brzegów; 

• generowanie hałasu związanego z pracą elektrowni. 

4.4. Energia słoneczna 

Energię słoneczną można wykorzystać do produkcji energii elektrycznej i do produkcji ciepłej wody, 

bezpośrednio poprzez zastosowanie specjalnych systemów do jej pozyskiwania i akumulowania. Ze wszystkich 

źródeł energii, energia słoneczna jest najbezpieczniejsza. 

W Polsce generalnie istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego. 

 

Rysunek 6. Nasłonecznienie w MJ/m2 76 

Energię promieniowania słonecznego można wyprodukować na drodze konwersji termicznej (wykorzystanie 

energii promieniowania słonecznego do ogrzewania wody lub powietrza) lub fotowoltaicznej (zmiana 

promieniowania słonecznego na energię elektryczną). Energia słoneczna może być wykorzystywana na małą 

skalę w domach prywatnych czy instytucjach publicznych. Na dachach, tych budynków montuje się baterie 

ogniw słonecznych. Na dużą skalę energię słoneczną wykorzystuje się w elektrowniach słonecznych. 

Wg danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w województwie opolskim zlokalizowanych są 33 instalacje 

wytwarzających energię elektryczną z energii słonecznej (tabela poniżej - stan na dzień 31 grudnia 2020 r.) 

Łączna moc takiego rodzaju instalacji na terenie województwa opolskiego wynosi 17,97 MW. 

 
76 źródło: https://budowlaneabc.gov.pl/. Dostęp 29.10.2021 r. 
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Tabela 29. Instalacje wytwarzające energię elektryczną z wykorzystaniem energii słońca na terenie województwa opolskiego77 

powiat liczba instalacji PV moc zainstalowana [MW] 

brzeski 5 3,362 

kędzierzyńsko - kozielski 4 1,015 

kluczborski 1 0,02 

krapkowicki 4 1,357 

namysłowski 1 0,04 

nyski 4 3,984 

oleski 5 2,913 

opolski 7 4,511 

strzelecki 2 0,764 

suma 33 17,966 

Z informacji udostępnionych przez Urząd Gminy Bierawa wynika, że w planach jest zastosowanie paneli 

fotowoltaicznych we wszystkich budynkach użyteczności publicznej. Natomiast obecnie na obszarze Gminy 

zlokalizowane są następujące budynki, korzystające z energii słonecznej za pomocą paneli fotowoltaicznych: 

• Dom Kultury Bierawa (od VIII.2019 r.) – 30 240 Wp; 

• Dom Kultury Dziergowice (od VI.2021 r.) – 27 900 Wp; 

• Szkoła Podstawowa w Solarni (od IX.2021 r.) – 20 480 Wp; 

• Boisko LZS Dziergowice (od VIII.2018 r.) – 2 000 Wp. 

Rozważając możliwości wykorzystania energii słonecznej należy mieć na uwadze podstawowe wady i zalety tego 

rodzaju rozwiązań. 

Do podstawowych zalet należą: 

• większa sprawność niż elektrownie konwencjonalne; 

• tańsze wytworzenie energii w porównaniu do elektrowni konwencjonalnych; 

• małe ograniczenia co do lokalizacji (można instalować w wielu lokalizacjach). 

Do podstawowych wad należą: 

• dosyć wysokie koszty instalacji; 

• proces powstawania paneli nie jest wysokoekologiczny; 

• może wystąpić problem z gromadzeniem wyprodukowanej energii. 

4.5. Energia z biomasy i biogazu 

Biomasa - ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego 

z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym 

rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu 

i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia 

roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów 

z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami 

o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów78. 

 
77 źródło: Opracowanie własne 
78 źródło: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2021 poz. 610 z późn. zm.). 
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Biogaz – gaz uzyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, 

oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów79 

Wg danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w województwie opolskim nie odnotowano żadnej instalacji 

wytwarzających energię elektryczną z biomasy, natomiast obecnych jest 7 instalacji wytwarzających energię 

elektryczną z biogazu (tabela poniżej - stan na dzień 31 grudnia 2020 r.) Łączna moc takiego rodzaju instalacji 

na terenie województwa opolskiego wynosi 3,95 MW. 

Tabela 30. Instalacje wytwarzające energię elektryczną z wykorzystaniem energii z biogazu na terenie województwa opolskiego80 

powiat/miasto liczba instalacji BG moc zainstalowana [MW] 

Powiat brzeski 1 0,440 

Miasto Opole 2 1,090 

Powiat namysłowski 1 2,000 

Powiat nyski 2 0,287 

Powiat kędzierzyńsko-kozielski 1 0,132 

suma 7 3,949 

Rozważając możliwości wykorzystania energii z biomasy lub biogazu należy mieć na uwadze podstawowe wady 

i zalety tego rodzaju rozwiązań. 

Do podstawowych zalet należą: 

• rozwiązanie z problemem zagospodarowania odpadów; 

• stałe i pewne dostawy nośników energii (odpady produkowane są w cyklu ciągłym i mało 

prawdopodobne jest, aby w najbliższym czasie mogły zajść zmiany); 

• tańsze wytworzenie energii w porównaniu do elektrowni konwencjonalnych. 

Do podstawowych wad należą: 

• metan jest niestabilnym, wybuchowym gazem (biogaz); 

• prowadzenie upraw energetycznych kosztem upraw przeznaczanych do produkcji żywności 

(biomasa). 

4.6. Pompy ciepła 

Pompy ciepła są urządzeniami wykorzystującymi ciepło niskotemperaturowe i odpadowe do ogrzewania oraz 

przygotowania ciepłej wody użytkowej jest to optymalne rozwiązanie przyszłości dla budynku jednorodzinnego. 

Pompy ciepła wymuszają przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. 

Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz 

energii mechanicznej. 

Jako źródło ciepła można wykorzystywać energię powietrza atmosferycznego, wody, gleby lub słońca. 

W związku z czym wyróżniamy następujące pompy ciepła: 

• powietrzne ASHP (źródłem ciepła jest powietrze pobrane z zewnątrz); 

• gruntowe GSHP (źródłem ciepła jest grunt lub podobne źródło); 

• z zastosowaniem powietrza wylotowego EAHP (pobierają ciepło z powietrza wylotowego 

z budynku, wymagają mechanicznej wentylacji); 

 
79 źródło: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2021 poz. 610 z późn. zm.). 
80 źródło: Opracowanie własne 
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• wodne pompy ciepła WSHP (pobierają ciepło z wody płynącej). 

Jednym z popularniejszych dolnych źródeł ciepła jest powietrze zewnętrze – pompa typu EAHP może być 

zamontowana praktycznie w każdej lokalizacji, a koszt inwestycyjny jest zdecydowanie niższy niż w przypadku 

innych typów pomp. Jednakże, kiedy temperatura powietrza spadnie poniżej pewnej wartości, pompa ciepła 

typu woda/powietrze będzie wymagała wspomagania konwencjonalnego ogrzewacza (np. grzałki elektrycznej). 

 

Rysunek 7. Schemat działania pompy ciepła81 

Z informacji udostępnionych przez Urząd Gminy Bierawa na obszarze Gminy zlokalizowane są budynki 

użyteczności publicznej, korzystające z energii uzyskanej za pomocą pomp ciepła: 

• Dom Kultury Bierawa (gruntowa) – 2x60kW, 1x30kW (razem 150kW); 

• Szkoła Podstawowa w Solarni (powietrzna) – 8x16kW (razem 128kW); 

Budynki, powyżej wymienionej, Szkoły Podstawowej im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni (Gmina 

Bierawa), ogrzewane są przez powietrzne pompy ciepła (8 szt. o mocy 16 kW każda), natomiast wspomagająco 

zastosowany został kocioł olejowy. Dodatkowo w ramach zadania wykonano instalacje fotowoltaiczną (64 szt. 

paneli o mocy 320 Wp każdy) oraz została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. 

Rozważając możliwości wykorzystania energii z odnawialnych źródeł z zastosowaniem pomp ciepła należy mieć 

na uwadze podstawowe wady i zalety tego rozwiązania. 

Do podstawowych zalet należą: 

• niski pobór energii elektrycznej; 

• wygoda- system bezobsługowy 

• bezpieczeństwo; 

Do podstawowych wad należą: 

• wysokie koszty zakupu pompy; 

 
81 źródło: Pompy ciepła – rynek w Polsce i analiza ekonomiczna. https://www.pgi.gov.pl/. Dostęp 05.11.2021 r. 
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• hałas wywołany pracą urządzenia; 

• wydajność pompy zależna jest od ciepła pozyskanego ze źródła odnawialnego. 

4.7. Możliwości zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji 
przemysłowych  

Na terenie Gminy Bierawa nie ma możliwości zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji 

przemysłowych, gdyż nie jest ono produkowane. 

4.8. Możliwości wytwarzania energii elektrycznej i ciepła użytkowego 
w kogeneracji 

Na terenie Gminy Bierawa nie przewiduje się wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji. 

4.9. Produkcja energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Bierawa 

Zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa władze Gminy, w jak najszerszym zakresie, powinny 

uwzględnić źródła odnawialne, w tym ich walory ekologiczne i gospodarcze dla swojego obszaru.  

Do instalacji zinwentaryzowanych na terenie Gminy Bierawa należą małe indywidualne instalacje 

wykorzystujące OZE zainstalowane w gospodarstwach domowych tj.: 

• pompy ciepła; 

• kolektory słoneczne 

• panele fotowoltaiczne. 

Szacowana produkcja energii z OZE w 2020 roku wynosiła 726 MWh/rok. 
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5. ZAKRES WSPÓŁPRACY MIĘDZY GMINAMI 
W rozdziale opisano powiązania energetyczne Gminy Bierawa z gminami ościennymi. Gmina sąsiaduje 

z następującymi gminami: 

• od wschodu z Gminą Miejską Kędzierzyn – Koźle; 

• od południowego wschodu z Gminą Cisek; 

• od strony wschodniej i południowej jednostkami województwa śląskiego: Miasto i Gmina 

Sośnicowice, Miasto i Gmina Kuźnia Raciborska i Gmina Rudziniec. 

W załączeniu do niniejszego opracowania zamieszczono odpowiedzi ww. gmin ościennych, które dotyczą 

zakresu współpracy z Gminą Bierawa. 

5.1. Gmina Miejska Kędzierzyn – Koźle 

Gmina Miejska Kędzierzyn – Koźle posiada jedynie powiązania sieciowe systemu energii elektrycznej z Gminą 

Bierawa. Energia elektryczna przesyłana jest w ramach systemu elektroenergetycznego 

przedsiębiorstwa dystrybucyjnego Tauron Dystrybucja S.A., PKP Energetyka S.A. oraz poprzez istniejące 

powiązania sieciowe i organizacyjne. 

Urząd Miasta Kędzierzyn – Koźle nie posiada informacji na temat obiektów zasilanych na terenie Gminy Bierawa. 

Nie przewiduje się w najbliższym czasie współpracy w zakresie rozbudowy systemów energetycznych (energia 

elektryczna, gaz ziemny, ciepło sieciowe) lub innych inwestycji z zakresu ochrony środowiska. 

5.2. Gmina Cisek 

Gmina Cisek posiada opracowany Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe na lata 2008-2025.  

Istnieje powiązanie infrastruktury elektroenergetycznej Gminy Cisek z Gminą Bierawa. Natomiast brak jest brak 

jest powiązań w zakresie potrzeb gazowniczych i ciepłowniczych. 

Gmina Cisek została przewidziana do gazyfikacji i ujęta koncepcyjnie w „Studium rozwoju systemów 

energetycznych województwa opolskiego do roku 2015”. Wg koncepcji gazyfikacja obejmie oprócz Gminy Cisek, 

gminy z nią sąsiadujące m.in. Gminę Bierawa. Stąd rozbudowa systemu gazowniczego może w przyszłości 

wymagać współpracy między gminami. Współpraca realizowana będzie w ramach działalności przedsiębiorstw 

energetycznych (np. przy budowie przez przedsiębiorstwo energetyczne nowego gazociągu konieczna będzie 

współpraca między gminami w zakresie uzgodnienia trasy jego przebiegu). 

Przez Gminę Cisek przebiegają linie elektroenergetyczne powiązane z gminami sąsiednimi. Dotyczy to zarówno 

linii wysokiego jak i średniego napięcia. W związku z planowanym rozwojem Gminy Cisek i uzbrojeniem nowych 

terenów w tym terenów rozwojowych nie można wykluczyć, iż w przyszłości konieczna będzie współpraca 

pomiędzy Gminą Cisek, a innymi gminami w tym Gminą Bierawa w zakresie systemu elektroenergetycznego 

(np. budowa przez przedsiębiorstwo energetyczne nowej linii energetycznej może wymagać współpracy między 

gminami w zakresie uzgodnienia trasy jej przebiegu oraz terminu realizacji). 

5.3. Gmina Sośnicowice 

Gmina Sośnicowice nie posiada powiązań sieciowych systemów energetycznych (będących własnością Gminy) 

z Gminą Bierawa, tym samym z tych systemów nie są zasilane obiekty na terenie Gminy Bierawa z obszaru 
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Gminy Sośnicowice. W związku z tym nie ma ich też ujętych w Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sośnicowice. 

Jednocześnie Gmina Sośnicowice deklaruje, że jest otwarta na współpracę w obszarze zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe oraz w zakresie wspólnych inwestycji dotyczących ochrony środowiska 

5.4. Gmina Kuźnia Raciborska 

Gmina Kuźnia Raciborska aktualnie nie ma powiązań sieciowych systemów energetycznych (energia 

elektryczna, gaz ziemny, ciepło sieciowe) z Gminą Bierawa. Jednocześnie deklaruje możliwość podjęcia takiej 

współpracy w przypadku wystąpienia w przyszłości możliwości podjęcia współpracy w zakresie powiązań 

sieciowych systemów energetycznych. 

5.5. Gmina Rudziniec 

W Gminie Rudziniec zaopatrzenie budynków w ciepło odbywa się poprzez indywidualne źródła ciepła, tzw. 

system rozproszony. Obecnie Gmina Rudziniec nie przewiduje wykorzystania funkcjonujących na obszarach 

sąsiednich gmin systemów ciepłowniczych do ogrzewania obiektów na terenie Gminy Rudziniec.  

Współpraca pomiędzy Gminą Rudziniec a Gminą Bierawa w zakresie energii elektrycznej i gazowej realizowana 

jest w ramach działalności przedsiębiorstw energetycznych, których ponadgminny charakter determinuje 

wzajemne powiązania sieciowe. Gmina Rudziniec posiada uchwalone w 2019 r. założenia do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rudziniec na lata 2018 — 2032. 

Gmina Rudziniec przewiduje możliwość współpracy z Gminą Bierawa w przypadku pojawienia się nowych 

propozycji w zakresie rozbudowy systemów energetycznych lub innych wspólnych inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska.  
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6. PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO, ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DO ROKU 2030 ZGODNIE 
Z PRZYJĘTYMI ZAŁOŻENIAMI ROZWOJU 

Na terenie Gminy Bierawa występują dwa sieciowe nośniki energii wykorzystywane lokalnie przez 

społeczeństwo oraz podmioty działalności gospodarczej. Jest to energia elektryczna oraz gaz ziemny. 

Wielkość zapotrzebowania na sieciowe nośniki wyznaczają następujące czynniki: 

• cena jednostkowa za dany nośnik energii; 

• aktywność gospodarcza (wielkość produkcji i usług) lub społeczna (liczba mieszkańców korzystających z 

usług energetycznych); 

• pochodne komfortu życia jak np. wielkość powierzchni mieszkalnej, wyposażenie gospodarstw 

domowych; 

• energochłonność produkcji i usług lub energochłonność usługi w gospodarstwach domowych (np. 

jednostkowe zużycie ciepła na ogrzewanie mieszkań, jednostkowe zużycie energii do przygotowania 

posiłków i c.w.u., jednostkowe zużycie energii elektrycznej na oświetlenie i napędy sprzętu 

gospodarstwa domowego itp.). 

Przyjęto następujący podział grup odbiorców dla sieciowego nośnika energii oraz paliw: 

• budynki użyteczności publicznej; 

• mieszkalnictwo; 

• handel, usługi i przemysł; 

• oświetlenie uliczne. 

6.1. Ciepło sieciowe 

Na terenie Gminy Bierawa nie ma zlokalizowanej scentralizowanej sieci ciepłowniczej.  

6.2. Energia elektryczna 

Na podstawie prognozowanych danych można zauważyć, że zużycie energii elektrycznej do 2025 roku wzrośnie 

o 2,53% natomiast do roku 2030 roku o 5,11%. Wzrośnie również zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca 

tj. do 2025 roku o 2,4% oraz do 2030 roku o 4,85%. Natomiast zużycie energii na 1 podmiot działalności 

gospodarczej ulegnie zmniejszeniu o 2,98% do 2025 roku, o 6,05% do 2030 roku. W kolejnej tabeli 

przedstawiono prognozowane zużycie energii elektrycznej w 2025 i 2030 roku. Wzrost jest spowodowany coraz 

większym użyciem sprzętu AGD w gospodarstwach domowych oraz częstszym stosowaniem energii elektrycznej 

na potrzeby cieplne. Natomiast na tendencję spadku zużycia energii na 1 podmiot działalności gospodarczej ma 

wpływ dynamiczny wzrost liczby podmiotów działalności gospodarczej oraz wzrost efektywności energetycznej 

w sektorze. 
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Tabela 31. Zużycie energii elektrycznej w 2020 r. oraz prognozowane zużycie energii elektrycznej w 2025 i 2030 roku82 

  2020 2025 2030 

zmiana 
2020/2025 

zmiana 
2025/2030 

  [%] [%] 

liczba mieszkańców  
[os.] 

7 895 7 905 7 915 0,13 0,25 

powierzchnia użytkowa mieszkań  
[m2] 

265 716 270 565 272 529 1,82 2,56 

liczba podmiotów działalności gospodarczej 
 [szt.] 

564 596 631 5,67 11,88 

zużycie energii elektrycznej  
[MWh] 

11 825 12 124 12 430 2,53 5,11 

zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca  
[MWh] 

1,50 2 2 2,40 4,85 

zużycie energii elektrycznej na 1 podmiot 
działalności gospodarczej  
[MWh] 

21 20 20 -2,98 -6,05 

 

 

Wykres 10.  Łączne zużycie energii elektrycznej [MWh/rok] do 2030 roku 

 

Wykres 11. Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca [MWh/rok] do 2030 roku 

 
82 źródło: opracowanie własne na podstawie danych od operatora sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i GUS 
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6.3. Gaz ziemny 

Zużycie gazu ziemnego do roku 2025 wzrośnie o 7,73% a do 2030 roku o 16,5%. Jest to spowodowane 

rozbudową zabudowy mieszkaniowej oraz wymianą źródeł ciepła stosujących jako paliwo węgiel kamienny 

na gaz ziemny w budynkach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych. W konsekwencji wzrośnie również 

zużycie gazu ziemnego na 1 mieszkańca do 2020 roku o 7,59% i do 2030 roku o 16,05 % oraz na 1 podmiot 

działalności gospodarczej o 1,94% do 2020 roku i o 3,73% do 2030 roku. Prognozowane zużycie gazu ziemnego 

w 2020 i 2030 roku zestawiono w kolejnej tabeli. 

Tabela 32. Zużycie gazu ziemnego w 2020 r. oraz prognozowane zużycie gazu ziemnego w 2025 i 2030 r.83 

  2020 2025 2030 

zmiana 
2020/2025 

zmiana 
2025/2030 

  [%] [%] 

liczba mieszkańców  
[os.] 

7 895 7 905 7 915 0,13 0,25 

powierzchnia użytkowa mieszkań  
[m2] 

265 716 270 565 272 529 1,82 2,56 

liczba podmiotów działalności gospodarczej 
 [szt.] 

564 596 631 5,67 11,88 

zużycie gazu ziemnego 
[MWh] 

1 261 1 358 1 463 7,73 16,05 

zużycie gazu ziemnego na 1 mieszkańca  
[MWh] 

0,16 0,17 0,18 7,59 15,76 

 

Wykres 12. Łączne zużycie gazu ziemnego [MWh/rok] do 2030 roku 

 
83 źródło: opracowanie własne na podstawie danych od operatora sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego i GUS. 
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Wykres 13. Zużycie gazu ziemnego na 1 mieszkańca [MWh/rok] do 2030 roku 

Podsumowanie: 

• Prognozowany jest wzrost zużycia wszystkich nośników sieciowych w Gminie Bierawie; 

• Największy wzrost jest planowany w przypadku energii elektrycznej, mniejszy w przypadku gazu 

ziemnego; 

• Przyczyną wzrostu jest wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na niskoemisyjne 

wykorzystujące np. gaz ziemny i energię elektryczną. Realizowane są podłączenia nowych obszarów do 

sieci gazowej w celu c.o. i c.w.u. w mieszkalnictwie oraz wykorzystania gazu ziemnego w sektorze 

handlu, usług i przemysłu (wzrost liczby podmiotów działalności gospodarczej). Zauważalna jest wzrost 

zużycia energii elektrycznej w wyniku wzrostu liczby używanego sprzętu AGD, elektronicznego w 

sektorach gospodarki. 
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7. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE PALIW I ENERGII 

7.1. Propozycja przedsięwzięć w sektorze budynków użyteczności 
publicznej – możliwości stosowania środków poprawy efektywności 
energetycznej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 
2016 r. o efektywności energetycznej 

Zgodnie z Rozdziałem 3 art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2021 

poz. 468 z późn. zm.) jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze 

środków poprawy efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 2, zwanych dalej „środkami poprawy 

efektywności energetycznej”. 

Środkami poprawy efektywności energetycznej są: 

1. realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej; 

2. nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz 

niskimi kosztami eksploatacji; 

3. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, 

o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja; 

4. realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 

r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów w (Dz.U. 2021 poz. 554 z późn. zm.); 

5. wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie 

dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE 

(Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru 

EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie 

ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634); 

6. realizacja gminnych programów niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 

2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 

Ponadto zgodnie z ust. 3, jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych środkach poprawy 

efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej 

miejscowości. W celu określenia potencjału racjonalizacji zużycia energii niezbędne było wyznaczenie stanu 

aktualnego w zakresie zużycia mediów energetycznych oraz wody. 

7.1.1. ANALIZA ZUŻYCIA ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY BIERAWA 

Oceny stanu istniejącego budynków użyteczności publicznej dokonano na podstawie informacji przekazanych 

przez Urząd Gminy Bierawa. Łączna ilość budynków w roku 2020 wyniosła 33, natomiast powierzchnia użytkowa 

- 16 565 m2. W budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bierawa zużywane są następujące nośniki 

energii: gaz ziemny, gaz propan butan (butle), energia elektryczna, węgiel kamienny, olej opałowy i drewno. 

Na podstawie danych odnośnie do zużywanych nośników energii, obliczone zostało zbiorcze zużycie w MWh. 

Największy udział w 2020 roku miał olej opałowy (29%) oraz gaz ziemny (25%). Przewiduje się, że w wyniku 

prowadzenia dalszej gazyfikacji, udział węgla, jako nośnika energii będzie malał. W roku 2020 - wyniósł 20% 
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w stosunku do wszystkich rodzajów stosowanych paliw w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy 

Bierawa. Udział pozostałych nośników energii w 2020 roku przedstawia się następująco, energia elektryczna 

(18%), gaz propan- butan (6%), pellet drzewny (2%) oraz niewielkie ilości ciepła sieciowego i drewna. 

 
Wykres 14. Zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Bierawa w 2020 roku84 

Ważnym czynnikiem przy wyborze nośnika jest jego cena. Aspekt ekonomiczny ma bardzo duży wpływ na udział 

paliw w bilansie energii. 

W poniższej tabeli zostały zestawione koszty jakie zostały poniesione ze względu na zużycie danych nośników 

energii w Gminie Bierawa w roku 2020. 

Łączne koszt jaki został poniesiony w 2020 roku wyniósł 597 972 zł. Należy zwrócić uwagę, że koszty te nie są 

uzależnione tylko od ilości zużywanego nośnika energii, ale również od kosztów jednostkowych, które ustalają 

operatorzy oraz dostawcy danego nośnika energii. 

Na wykresie nr 15 umiejscowionym poniżej, można zaobserwować, iż największe koszty w 2020 roku zostały 

poniesione ze względu na zużycie oleju opałowego (30%) oraz energii elektrycznej (29%). W dalszej kolejności 

największe koszty poniesione zostały w związku z zastosowaniem gazu ziemnego (19%), którego przewiduje się 

dalszy wzrost udziału w związku z prowadzoną gazyfikacją Gminy Bierawa. Zdecydowanie można 

zaobserwować, że nośnik energii w postaci węgla kamiennego nie jest dominującym paliwem stosowanym 

w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bierawa. Jego udział w kosztach poniesionych w roku 2020 

wyniósł 8% w odniesieniu do pozostałych paliw. Najmniejsze koszty zostały poniesione na zakup drewna (0,04%) 

oraz ciepła sieciowego (3%).  

 
84 źródło: opracowanie na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Gminy Bierawy. 
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Wykres 15. Koszty zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Bierawa w 2020 roku85 

7.1.2. KLASYFIKACJA BUDYNKÓW 

Priorytet działań w zakresie modernizacji budynków, a także zmniejszania kosztów energii na ogrzewanie 

oraz obciążenia środowiska można określić na podstawie średniego kosztu mediów energetycznych 

wykorzystywanych do ogrzewania oraz założonego poziomu jednostkowego zużycia energii wyrażonej 

w GJ/m2/rok. Przeciętny poziom wskaźnika zużycia energii na potrzeby cieplne dla przeciętnego obiektu można 

uzyskać w wyniku prowadzenia działań termomodernizacyjnych. Na podstawie prowadzonej bazy zużyć 

mediów w budynkach użyteczności publicznej oraz analiz otrzymanych danych można stwierdzić, iż występuje 

znaczny potencjał, jeśli chodzi o możliwe oszczędności związane z szeroko pojętą gospodarką energetyczną. 

Nadzór energetyczny nad obiektami jest możliwy w wyniku prowadzenia ciągłego systemu monitorowania 

zużycia i kosztów nośników energii. Prowadzone działania przez referaty Urzędu Gminy Bierawa pozwalają 

na ocenę energetyczną budynków, w wyniku której można wyselekcjonować obiekty pod względem 

zwiększonej energochłonności. Na podstawie prowadzonych obserwacji i monitoringu mediów, w pierwszej 

kolejności zadaniom inwestycyjnym poddane zostają obiekty szkolno – oświatowe, budynki komunalne oraz 

ośrodki zdrowia. 

7.1.3. ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  

Niezależnie od realizacji działań termomodernizacyjnych w Gminie Bierawa proponuje się wdrożenie systemu 

zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej. 

Zarządzanie budynkami odbywa się na dwóch poziomach: 

• pojedynczym budynkiem; 

• zespołem budynków (związane z długoterminowymi decyzjami, często o charakterze 

strategicznym). 

Zarządzanie budynkiem z punktu widzenia energii to m. in.: 

 
85 źródło: opracowanie na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Gminy Bierawy. 
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• określenie zużycia poszczególnych nośników energii; 

• określenie sezonowych zmian zużycia energii; 

• określenie sposobów zmniejszenia zużycia energii (audyt); 

• hierarchizacja przedsięwzięć mających na celu oszczędność energii; 

• wprowadzanie w życie poszczególnych metod racjonalnej gospodarki energią; 

• dokumentowanie podejmowanych działań; 

• raportowanie. 

Poprzez szkolenia zarządców oraz zbieranie i analizę danych dotyczących budynków istnieje możliwość 

wykorzystania wszystkich opłacalnych (bezinwestycyjnych lub niskonakładowych) możliwości zmniejszenia 

kosztów eksploatacji budynków. Taka baza danych jest również niezastąpionym narzędziem ułatwiającym 

przygotowanie planów modernizacji budynków użyteczności publicznej (określenie zadań priorytetowych oraz 

źródeł finansowania i harmonogramu działań). 

Efektywne zarządzanie budynkami, wpływa na infrastrukturę i wyposażenie budynków, może prowadzić 

do policzalnych efektów, racjonalnych oszczędności zużycia mediów. 

Korzyści będące efektem wdrażania procesów efektywności energetycznej budynków: 

• zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków; 

• zmniejszenie zużycia energii od 3 do 15% w sposób bezinwestycyjny lub niskonakładowy oraz nawet 

do 60% poprzez działania inwestycyjne; 

• kontrola nad zarządzanymi budynkami; 

• poprawa stanu technicznego budynków; 

• zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska wynikającego z eksploatacji budynków; 

• uporządkowanie i skatalogowanie wszystkich zasobów; 

• ujednolicenie formy informacji o zasobach; 

• wiedza na temat stanu technicznego posiadanych budynków; 

• wiedza o zużyciu i kosztach mediów w zarządzanych budynkach; 

• pomoc w przygotowywaniu różnego rodzaju raportów; 

• pomoc w zaplanowaniu i hierarchizacji inwestycji; 

• pomoc w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju; 

• pomoc w opracowywaniu planów termomodernizacyjnych budynków. 
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7.1.4. OPIS MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA ŚRODKÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  

Do działań, przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z poprawą efektywności energetycznej w budynkach 

użyteczności publicznej zalicza się następujące działania: 

• wymiana okien na nowe o lepszych własnościach termoizolacyjnych – zmniejszenie strat ciepła 

przez zastąpienie okien istniejących, oknami o niższym współczynniku przenikania ciepła U. 

Rozważanie tego przedsięwzięcia jest szczególnie wskazane w przypadkach, kiedy okna istniejące 

są w bardzo złym stanie technicznym i konieczna jest ich wymiana na nowe; 

• dodatkowe zaizolowanie stropu nad piwnicami – zmniejszenie strat ciepła przez ten element 

konstrukcji budynku poprzez wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej od strony piwnic. 

Przedsięwzięcie to z reguły nie wymaga dodatkowych prac remontowych; 

• dodatkowe zaizolowanie ścian zewnętrznych – zmniejszenie strat ciepła przez ten element 

konstrukcji budynku poprzez wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej wraz z zewnętrzną warstwą 

elewacyjną. Rozważanie tego przedsięwzięcia jest szczególnie wskazane w przypadkach kiedy 

konieczne jest wykonanie remontu elewacji zewnętrznych; 

• dodatkowe zaizolowanie stropu nad najwyższą kondygnacją – zmniejszenie strat ciepła przez 

ten element konstrukcji budynku poprzez wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej. Jeżeli wykonanie 

wspomnianej izolacji nie jest możliwe bez naruszania pokrycia dachu, należy to przedsięwzięcie 

połączyć z remontem pokrycia; 

• zamurowanie części okien – zmniejszenie strat ciepła poprzez likwidację części otworów okiennych 

w obiekcie. Przedsięwzięcie to planuje się wykonać w taki sposób, aby spełnione były wymagania 

norm i przepisów dotyczące naturalnego oświetlenia pomieszczeń; 

• uszczelnienie okien i ram okiennych – zmniejszenie strat ciepła spowodowanych nadmierną 

infiltracją powietrza zewnętrznego. Przedsięwzięcie to planuje się jeżeli okna istniejące 

są w dobrym stanie technicznym lub wymagają niewielkich prac remontowych. Uszczelnienia 

rozważa się wykonać w taki sposób aby zapewnić wymagane normą lub odrębnymi przepisami 

wielkości strumieni powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach; 

• montaż okiennic lub zewnętrznych rolet zasłaniających okna – przedsięwzięcie to może 

być rozpatrywane, jako alternatywa dla wymiany okien w przypadku, kiedy ich stan techniczny jest 

zadowalający, a współczynnik przenikania ciepła U stosunkowo wysoki 3,0 W/(m2K); 

• montaż tzw. „wiatrołapów" (otwartych lub zamkniętych z dodatkowymi drzwiami); 

• montaż zagrzejnikowych ekranów refleksyjnych – zmniejszenie strat ciepła przez fragmenty ścian 

zewnętrznych, na których zainstalowane są grzejniki i skierowanie ciepła do pomieszczenia. 

Przedsięwzięcie szczególnie polecane dla budynków, w których nie przewiduje się dodatkowej 

izolacji termicznej na ścianach zewnętrznych; 

• zastosowanie odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego – zmniejszenie zużycia ciepła 

do podgrzewania powietrza wentylacyjnego. Wprowadzenie przedsięwzięcia rozważa 

się w odniesieniu do obiektów/pomieszczeń wymagających mechanicznych układów wentylacji. 

Działania dotyczące poprawy sprawności źródeł ciepła grzewczego i/lub wewnętrznych instalacji grzewczych: 

• montaż lub wymiana wewnętrznej instalacji c.o. – zastosowanie instalacji o małej pojemności 

wodnej wyposażonej w nowoczesne grzejniki o rozwiniętej powierzchni lub konwekcyjne; 

• montaż systemu sterowania ogrzewaniem – system sterowania umożliwia co najmniej regulację 

temperatury wewnętrznej w zależności od temperatury zewnętrznej oraz realizację tzw. obniżeń 

nocnych i obniżeń weekendowych; 
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• montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych wraz z podpionowymi zaworami 

regulacyjnymi, zapewniającymi stabilność hydrauliczną wewnętrznej instalacji grzewczej; 

• kompletna wymiana istniejącego źródła ciepła opalanego paliwem stałym (węgiel kamienny, koks) 

na nowoczesne opalane paliwami przyjaznymi dla środowiska (gaz płynny, olej opałowy, odpady 

drzewne, węgiel typu ekogroszek, itp.). 

Działania dotyczące ciepłej wody użytkowej: 

• montaż izolacji termicznej na elementach instalacji c.w.u. – zaizolowanie wymienników, 

zasobników, instalacji rozprowadzającej i przewodów cyrkulacyjnych c.w.u.; 

• montaż zaworów regulacyjnych na rozprowadzeniach c.w.u. zapewniających regulację hydrauliczną 

systemu c.w.u.; 

• montaż układu automatycznej regulacji c.w.u., zapewniający regulację temperatury c.w.u. 

w zasobniku oraz przydzielać priorytet grzania c.w.u. – umożliwia to uniknięcie zamówienia mocy 

do celów c.w.u., sterować w trybie »Start/Stop« pracą pompy cyrkulacyjnej c.w.u. w zależności 

od temperatury wody na powrocie cyrkulacji do zasobnika; 

• zmiana systemu przygotowania c.w.u. w obiektach z centralnie przygotowywaną c.w.u., 

a niewielkim jej zużyciem, uzasadnione może być przejście z systemu centralnego na lokalne 

urządzenia do przygotowania c.w.u. 

Działania dotyczące urządzeń technologicznych w kuchniach i pralniach: 

• Wymiana urządzeń wyposażenia technologicznego na bardziej efektywne, efektywność będzie 

oceniona energetycznie i ekonomicznie, bowiem nie zawsze sprawniejsze urządzenie zapewnia 

zmniejszenie kosztów uzyskania efektu końcowego (np. przygotowania posiłku czy też wyprania 

określonej ilości bielizny). W rachunku ekonomicznym należy uwzględnić koszty kapitałowe (koszty 

zakupu nowych, sprawniejszych urządzeń). Dla wiarygodnego rozliczenia efektów wprowadzonych 

przedsięwzięć proponuje się kontynuowanie monitorowania zużycia zgodnie z przyjętymi zasadami 

(ewidencjonowanie danych w funkcjonującej bazie danych). Dane wprowadzone do bazy, przed i 

po wprowadzeniu przedsięwzięć, stanowić będą podstawę rozliczeń. Poniżej omówiono czynniki 

korygujące zużycie energii.  

Stopniodni 

Stopniodni to miara zewnętrznych warunków temperaturowych występujących w danym okresie (tygodnia, 

miesiąca, roku). Wykorzystuje się je do standaryzowania zużycia energii do celów grzewczych, dla umożliwienia 

porównań pomiędzy kolejnymi sezonami grzewczymi. Stopniodni dla dłuższego przedziału czasu (tydzień, 

miesiąc, rok) oblicza się poprzez sumowanie dziennych wartości stopniodni. 

Temperatury wewnętrzne w obiekcie 

Proponuje się wyznaczenie 3 punktów w obiekcie, w których mierzona będzie temperatura wewnętrzna. Jeden 

punkt na korytarzu, kolejny w pomieszczeniu o największej kubaturze ogrzewanej i ostatni w przeciętnym 

pomieszczeniu użytkowym obiektu. Jako temperaturę wewnętrzną do celów rozliczeniowych przyjmuje się 

średnią arytmetyczną ze wspomnianych trzech punktów. Odczytów należy dokonywać codziennie o stałej porze 

lub zainstalować urządzenia rejestrujące. 

Stopień wykorzystania obiektu 

Stopień wykorzystania obiektu to liczba godzin faktycznego użytkowania obiektu w stosunku do czasu 

kalendarzowego wyrażonego w godzinach w kolejnych miesiącach roku. Możliwe są dwa sposoby określenia 

godzin użytkowania budynku/obiektu: 
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• codzienne ewidencjonowanie godzin rozpoczęcia i zakończenia użytkowania budynku/ obiektu; 

• zdefiniowanie powtarzalnego (np. tygodniowego) harmonogramu użytkowania obiektu 

w poszczególnych miesiącach roku bazowego i roku rozliczeniowego. 

Rozliczenie efektów wprowadzenia przedsięwzięć dokonuje się poprzez porównanie standaryzowanych, 

skorygowanych zużyć energii. Zużycie standaryzowane to zużycie odniesione do znormalizowanej ilości 

stopniodni (dlatego konieczna jest znajomość temperatur zewnętrznych i wewnętrznych na podstawie których 

wyznacza się faktyczną ilość stopniodni w sezonie grzewczym, aby taka standaryzacja była możliwa). Zużycie 

skorygowane, to zużycie standaryzowane, w którym uwzględniono również zmienność stopnia wykorzystania 

obiektu. Jeżeli możliwości techniczne są niewystarczające dla wiarygodnego określenia zużycia skorygowanego, 

poprzestaje się na określeniu zużycia standaryzowanego. 

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji, uzyskaniu podstawowych informacji o stanie budynków/ obiektów 

i po wprowadzeniu pierwszych przedsięwzięć należy ocenić skuteczność zrealizowanych działań. To jest 

pierwszy krok do wprowadzenia nowego procesu – monitoringu sytuacji energetycznej budynku. Jeżeli 

informacje o zużyciu nośników energii i zmianie sytuacji energetycznej aktualizowane są okresowo, możliwie 

często, to pojawiają się nowe możliwości w zakresie identyfikacji przedsięwzięć racjonalizujących zużycie 

energii. Monitoring to proces, którego celem jest gromadzenie informacji, głównie o zużyciu  

i kosztach mediów, w odstępach np. miesięcznych, które będą pomocne w bieżącym zarządzaniu tymi 

obiektami. Innymi słowy, obserwując na bieżąco zmiany wielkości zużywanych mediów oraz ponoszone koszty 

będzie można oceniać stan wykorzystania energii oraz budżetu, wykrywać wszelkie nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu obiektu i bezzwłocznie reagować, minimalizując straty. W szczegółach korzyści 

z prowadzonego monitoringu to: 

• ocena bieżącego zużycia nośników energetycznych; 

• ocena bieżących kosztów zużycia nośników energetycznych i wody; 

• ocena stopnia wykorzystania budżetu; 

• wykrywanie stanów awaryjnych i nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektu; 

• bieżące określenie wpływu realizowanych przedsięwzięć i podejmowanych działań. 

Docelowo, przy dużej ilości obiektów monitoring będzie prowadzony przy pomocy systemów automatycznego 

zbierania danych bezpośrednio do systemów informatycznych. 

Grupowy zakup energii elektrycznej 

Należy również zwrócić uwagę, że dobrą praktyką jest przeprowadzanie postępowań przetargowych 

na grupowy zakup energii elektrycznej. Oszczędności na kosztach zakupu energii elektrycznej osiągnięte dzięki 

przeprowadzeniu postępowań przetargowych liczone są w milionach złotych rocznie. 

7.1.5. RACJONALIZACJA W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ 

Istnieje również możliwość uzyskania wymiernych oszczędności w zakresie energii elektrycznej. 

Jak wspomniano wcześniej udział budynków użyteczności publicznej w całkowitym zużyciu energii elektrycznej 

w Gminie wynosi 3,5%.  

Oszczędność kosztów w budynkach użyteczności publicznej to płaszczyzna, na której Gmina może osiągnąć 

najwięcej efektów, ponieważ są to budynki utrzymywane właśnie z jej budżetu. Zaleca się, aby przy planach 
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modernizacji już na etapie audytu energetycznego wymagać od audytorów rozszerzenia zakresu audytu o część 

oświetleniową. Jest to działanie ponad standardowy zakres audytu (może stanowić załącznik), natomiast w 

bardzo dokładny sposób pokazuje możliwości osiągnięcia korzyści w wyniku racjonalizacji zużycia energii 

właśnie w zakresie modernizacji źródeł światła.  

Ponadto poprawa jakości światła to nie tylko efekt w postaci mniejszych rachunków za energię elektryczną, lecz 

również bardzo trudna do zmierzenia korzyść społeczna, wynikająca z poprawy pracy czy nauki wpływająca na 

zdrowie osób przebywających w takich pomieszczeniach nierzadko przez wiele godzin w ciągu dnia. 

Przedsięwzięcia racjonalizacji zużycia energii elektrycznej podejmowane będą przez gospodarzy budynków w 

aspekcie zmniejszania kosztów energii elektrycznej bądź często w ramach poprawy niedostatecznego 

oświetlenia. 

Dodatkowo istnieje olbrzymi potencjał oszczędzania energii w urządzeniach biurowych, natomiast nadal 

użytkownicy tych urządzeń przy ich zakupie nie kierują się ich parametrami energetycznymi. Zaleca 

się, aby wprowadzić procedurę zakupów urządzeń zasilanych energią elektryczną na zasadach tzw. zielonych 

zamówień publicznych, przy wyborze których efektywność energetyczna jest podstawowym poza parametrami 

użytkowymi elementem decydującym o wyborze danego urządzenia. Dotyczy to przede wszystkim urządzeń 

biurowych używanych w szkołach i Urzędzie Gminy, jak i urządzeniach AGD stosowanych w szkolnych kuchniach.  

Przedsięwzięcia oraz zadania inwestycyjne realizowane są zgodnie z obowiązującym Planem gospodarki 

niskoemisyjnej oraz Wieloletnią Prognozą Finansową i budżetem Gminy. Wśród planowanych działań 

w sektorze budynków użyteczności publicznej są, m.in.: 

• Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) w Publicznym Gimnazjum w Bierawie i w Przedszkolu 

w Bierawie1); 

• Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu1); 

• Termomodernizacja (ocieplenie budynku oraz wymiana okien) Publicznego Przedszkola 

w Dziergowicach1); 

•  Wymiana źródeł światła w budynku Urzędu Gminy Bierawa1); 

• Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach2); 

• Montaż paneli fotowoltaicznych na Domu Kultury w Dziergowicach2); 

• Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Solarni2) 

(zadanie wykonano w wrześniu 2021 r.). 

1) UCHWAŁA NR XXVIII/207/2020 RADY GMINY BIERAWA z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bierawa na 2021 rok 

2) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bierawa. Bierawa 2016 

7.1.6. PROPOZYCJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE MIESZKALNICTWA 

Średnie jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło w budynkach mieszkalnych na cele grzewcze na terenie Gminy 

Bierawa wynosi 0,81 GJ/m2/rok. Wskaźniki te są zatem wyższe niż w obecnie nowobudowanych budynkach 

mieszkalnych na terenie Gminy. Budynki mieszkalne posiadają łączną powierzchnię 265 716 m2. Zużycie energii 

do celów grzewczych w budynkach mieszkalnych zależy od różnych czynników, na niektóre z nich mieszkańcy 

nie mają wpływu, jak np. położenie geograficzne domu. Polska podzielona jest na 5 stref klimatycznych z uwagi 

na temperatury zewnętrzne w okresie zimowym. Najzimniej jest w V strefie, tj. na południu w Zakopanem i na 

północnym – wschodzie (Ełk, Suwałki), natomiast najcieplej jest w strefie I na północnym – zachodzie w pasie 

od Gdańska do Myśliborza, który leży pomiędzy Szczecinem a Gorzowem Wielkopolskim. Rejon województwa, 
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w którym znajduje się Gmina Bierawa leży w III strefie klimatycznej, dla której zewnętrzna temperatura 

obliczeniowa wynosi 20ᵒC poniżej zera. Kolejną sprawą jest usytuowanie budynku. Budynek w centrum zużyje 

mniej energii niż taki sam budynek usytuowany na otwartej przestrzeni lub wzniesieniu. 

Wiele budynków nie posiada dostatecznej izolacji termicznej, a więc straty ciepła przez przegrody są duże. Od 

1998 roku wymagania dotyczące maksymalnych wartości współczynników przenikania ciepła dla budynków, są 

określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a konkretnie w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie to obniża dopuszczalne wartości 

współczynników przenikania ciepła w trzech etapach: od roku 2014, od roku 2017 i od roku 2021. Budynki nie 

poddawane termomodernizacji, wybudowane we wcześniejszych latach, często nie spełniają obecnych norm. 

Energochłonność wynikająca z niskiej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, a więc ścian, dachów i 

podłóg, powoduje duże straty ciepła.  

Drugą ważną przyczyną dużego zużycia paliw i energii, a tym samym wysokich kosztów za ogrzewanie jest niska 

sprawność układu grzewczego. Wynika to przede wszystkim z niskiej sprawności samego źródła ciepła (kotła), 

ale także ze złego stanu technicznego instalacji wewnętrznej, która zwykle jest rozregulowana, rury źle 

izolowane, a grzejniki zarośnięte osadami stałymi. Ponadto brak jest możliwości łatwej regulacji i dostosowania 

zapotrzebowania ciepła do zmieniających się warunków pogodowych (automatyka kotła) i potrzeb cieplnych w 

poszczególnych pomieszczeniach (przygrzejnikowe zawory termostatyczne). Sprawność domowej instalacji 

grzewczej można podzielić na 4 główne składniki: 

• sprawność źródła ciepła; 

• sprawność przesyłania wytworzonego w źródle ciepła do odbiorników; 

• sprawność wykorzystania ciepła; 

• możliwość regulacji systemu grzewczego; 

Sprawność źródła ciepła (kotła, pieca). 

Można przyjąć, że im starszy kocioł tym jego sprawność jest mniejsza, natomiast sprawność np. pieców 

ceramicznych (kaflowe) jest ok. o połowę mniejsza niż dla kotłów.  

Sprawność przesyłania wytworzonego w źródle ciepła do odbiorników 

Jeżeli pomieszczenie ogrzewamy np. piecem ceramicznym, to strat przesyłu nie ma, gdyż źródło ciepła znajduję 

się w ogrzewanym pomieszczeniu. Natomiast w innym przypadku brak izolacji rur oraz wieloletnia eksploatacja 

instalacji bez jej płukania z pewnością powodują obniżenie jej sprawności. 

Sprawność wykorzystania ciepła 

Związana jest m.in. z usytuowaniem grzejników w pomieszczeniu i odpowiednim użytkowaniem (np. 

niezabudowywaniem). 

Możliwość regulacji systemu grzewczego 

Elementy takie jak przygrzejnikowe zawory termostatyczne w połączeniu z nowoczesnymi grzejnikami o małej 

bezwładności (szybko się wychładzają oraz szybko nagrzewają) oraz automatyka kotła (np. pogodowa) 

pozwalają nawet trzykrotnie zmniejszyć stratę regulacji w stosunku do instalacji starej. 
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Tabela 33. Zestawienie możliwych do osiągnięcia oszczędności zużycia ciepła w stosunku do stanu przed termomodernizacją dla różnych 
przedsięwzięć termo modernizacyjnych86 

Zmiany w systemie ogrzewania oraz w skorupie budynku (ściany zewnętrzne, stropy, dach) umożliwiają 

zmniejszenie zużycia energii cieplnej i obniżenie kosztów. Efekty realizacji poszczególnych przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych są różne w przypadku poszczególnych budynków. 

7.1.7. PROGRAM WYMIANY INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY BIERAWA 

Ze względu na dominujący udział w emisji źródeł ciepła wykorzystujących węgiel kamienny proponuje 

się realizację działań zawartych w Programie Ochrony Powietrza dla województwa opolskiego (POP). 

Zgodnie z zapisami działania 5.5. Ochrona powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego (RPO), wpisującego się w działanie nr PL1602/01 - Ograniczenie emisji z instalacji 

o małej mocy do 1 MW włącznie, w których następuje spalanie paliw stałych (zawarte w dokumencie POP), 

Gmina Bierawa realizuje program, który obejmuje dofinansowanie związane z: 

• wymianą indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków 

jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) 

na źródła ciepła bardziej ekologiczne; 

• likwidacją indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci 

gazowych. 

Środki finansowe na realizację zadania pozyskano w ramach RPO oraz dotacji na podstawie uchwały Rady 

Gminy. W latach 2018-2019 w celu realizacji programu zastosowano środki własne z budżetu Gminy, natomiast 

w latach 2020-2021 – środki pozyskano z RPO. W tabeli poniżej przestawiono wyniki realizacji ww. programu 

przez Urząd Gminy Bierawa w latach 2018-2021 (stan na dzień 8.11.2021 r). 

Tabela 34. Zestawienie wyników realizacji programu 5.5 ochrona powietrza RPO WO w latach 2018-2021 - Gmina Bierawa 

rodzaj kotła 2018 2019 2020-202187 

kocioł na biomasę (pellet)  11 14 15 

kocioł na gaz  2 7 24 

Pompa ciepła  1 1 8 

kocioł na ekogroszek  12 16 5 

piec elektryczny 0 2 0 

suma 26 40 52 

Możliwe do realizacji są również inne działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza: 

• promocja budownictwa energooszczędnego (budynki pasywne) oraz termomodernizacja 

istniejących budynków; 

 
86 Opracowanie własne 
87 źródło: na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Gminy Bierawa. Stan na dzień 08.11.2021 r. 

sposób uzyskania oszczędności 
obniżenie zużycia ciepła w stosunku do 

stanu sprzed termomodernizacji 

ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, dachu, stropodachu) 15-25% 

wymiana okien na okna szczelne o mniejszym współczynniku przenikania ciepła 10-15% 

wyprowadzenie usprawnień w źródle ciepła, w tym automatyki pogodowej oraz 
urządzeń regulacyjnych 

5-15% 

kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. wraz z montażem zaworów 
termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach 

10-25% 
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• wspomaganie działań w zakresie eliminacji spalania odpadów komunalnych; 

• promocja odnawialnych źródeł ciepła (fotowoltaika, pompa ciepła, kolektory słoneczne); 

• edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Bierawa. 

Na prowadzenie tych działań Gmina może zwrócić się o wsparcie finansowe do m.in. Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Termomodernizacja 

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku ma duże znaczenie dla jego bilansu energetycznego. Bardzo wyraźnie 

wpływa także na wysokość kosztów ponoszonych rocznie na ogrzewanie domu. Szacuje się, że ok. 30 – 40% 

ciepła ucieka przez ściany zewnętrzne (nie uwzględniając dachu). Przy stratach cieplnych na takim poziomie, 

prawidłowo ocieplając dom z zewnątrz, można zaoszczędzić ok. 15% wydatków na ogrzewanie. Jeszcze więcej 

można zyskać wymieniając dodatkowo stare nieszczelne okna na nowe. Aby zachować nawet 20% 

zapotrzebowanie budynku na ogrzewanie należy zwrócić szczególną uwagę na mostki termiczne, czyli na 

miejsca w przegrodach budowlanych, które mają wyższy współczynnik przewodzenia ciepła w stosunku 

do sąsiadujących elementów.  

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. Natomiast przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotowych prac w terminie od 1 

marca do 15 października należy bezwzględnie: 

• upewnić się, czy w obrębie remontowanych budynków nie występują miejsca lęgowe ptaków 

lub rozrodu nietoperzy - obserwacje dotyczące zasiedlenia budynku powinny zostać przeprowadzone 

przez eksperta ornitologa i chiropterologa w okresie możliwie najkrótszym poprzedzającym planowaną 

inwestycję, tak aby uniknąć przykrych konsekwencji wstrzymania prac; 

• w przypadku stwierdzenia zasiedlenia budynku przez chronione gatunki ptaków lub nietoperzy ekspert 

powinien wskazać dokładne miejsca ich przebywania tak, aby przed okresem lęgowym tych gatunków 

można było zamknąć nisze, szczeliny i dostępy do stropodachu wykorzystywane przez te zwierzęta. W 

momencie, gdy planowane działania będą się wiązać z koniecznością realizacji czynności zakazanych w 

stosunku do nich, tj. z niszczeniem gniazd, jaj, czy też postaci młodocianych, inwestor zobowiązany jest 

do uzyskania, przed przystąpieniem do prac, zezwolenia właściwego organu ochrony przyrody, 

wydawanego w trybie art. 56 ustawy. Jednakże przypadki takie należy traktować jako wyjątkowe, nie 

zaś jako zasadę w procesie inwestycyjnym. 

Uzyskanie ww. zezwolenia nie jest wymagane w przypadku usuwania, w okresie od dnia 16 października 

do końca lutego, gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego 

względy bezpieczeństwa lub sanitarne, jednak pod warunkiem, iż dla planowanych czynności brak 

rozwiązań alternatywnych oraz gdy nie będzie to szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie 

ochrony populacji tych gatunków i ich siedlisk. Powyższe zezwolenie może być wydane jedynie w 

przypadku wystąpienia łącznie trzech warunków, tj.: braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności 

te nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji 

chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów. Brak spełnienia jednego z ww. warunków skutkuje 

odmową wydania zezwolenia; 
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• po przeprowadzeniu prac remontowych należy, w miarę możliwości, umożliwić ptakom i nietoperzom 

dalsze występowanie w obiektach budowlanych, poprzez stworzenie na remontowanych budynkach 

siedlisk zastępczych w postaci, np. budek lęgowych. Ich charakter, lokalizacja, parametry techniczne 

i zagęszczenie powinny być dobrane przez specjalistę ornitologa i chiropterologa odpowiednio 

do preferencji gatunków, które występowały tam wcześniej; 

• w przypadkach, gdy obiekt budowlany wykorzystywany był przez jerzyki Apus apus, a w ramach 

remontu stropodach budynku ocieplono materiałami sypkimi (np. przy użyciu granulatu wełny 

mineralnej, granulatu styropianu fibry celulozowej), należy całkowicie zrezygnować z pozostawiania 

otwartych otworów do stropodachów, gdyż materiały użyte do izolacji są niebezpieczne dla tego 

gatunku88. 

Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych 

W ramach zadania dotyczącego wymiany kotła centralnego ogrzewania można dokonać wymiany samego 

urządzenia grzewczego i/lub instalacji grzewczej. Zamiana paliwa na ekologiczne dotyczy przede wszystkim 

konwersji z tradycyjnego węgla na: gaz, olej opałowy lub energię elektryczną. Podstawowym kryterium wyboru 

kotła jest rodzaj spalanego w nim paliwa, od tego zależeć będą późniejsze koszty eksploatacyjne, ale również 

wygoda i bezpieczeństwo. 

W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę ekologicznych źródeł ciepła, uwzględniając ich zalety i wady. 

Tabela 35. Zalety i wady ekologicznych źródeł ciepła zasilanych gazem, olejem opałowym oraz energią elektryczną89 

rodzaj źródła 
ciepła 

zalety wady 

kotły gazowe 

(gaz płynny) 

• nowoczesny, bezobsługowy system 

ogrzewania, 

• kompleksowa obsługa dostawców gazu 

związana z wykonaniem instalacji 

zewnętrznej: przygotowaniem 

projektu, dostarczeniem i montażem 

zbiornika z armaturą, wykonaniem 

zewnętrznej instalacji i załatwieniem jej 

odbioru przez inspektora UDT, 

• uniwersalność – gazem płynnym można 

ogrzewać wodę, dom i na nim gotować, 

• duży wybór urządzeń grzewczych, 

• niskie koszty przyłącza i zbiornika, 

• możliwość wyboru dostawcy, 

• krótki czas przyłączenia, 

• wygoda i komfort użytkowania, 

• brak odpadów 

• konieczność zakupu/dzierżawy zbiornika 

na gaz, 

• wysoka cena paliwa, 

• konieczność magazynowania 

i kontrolowania stanu zbiornika, 

• konieczność zapewnienia odpowiednich 

warunków do zamontowania zbiornika. 

kotły olejowe 

• komfort ogrzewania i przygotowywania 

ciepłej wody, 

• możliwość wyboru dostawcy paliwa 

i terminu jego zakupu, 

• komfort eksploatacji, 

• wysokie koszty eksploatacyjne, 

• konieczność nadzoru nad kotłami, 

• spełnienie odpowiednich wymogów 

budowlanych w celu montażu kotłów, 

 
88 źródło: Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Opolu w sprawie ochrony siedlisk 

ptaków i nietoperzy na obiektach budowlanych. 
89  źródło: opracowanie własne 
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rodzaj źródła 
ciepła 

zalety wady 

• bezpieczeństwo w użytkowaniu oleju 

opałowego – nie tworzy mieszaniny 

wybuchowej, tak jak gaz, 

• brak odpadów 

• konieczność systematycznego czyszczenia 

i regulowania palników, 

• cena oleju uzależniona od cen ropy, 

• konieczność magazynowania, 

• możliwość wydzielania przez olej 

nieprzyjemnego zapachu w pomieszczeniu, 

w którym się go przechowuje 

ogrzewanie 

elektryczne 

• najwyższa dostępność, 

• wysoka sprawność urządzeń 

grzewczych, 

• niskie koszty inwestycyjne przy 

ogrzewaniu podłogowym, jak i piecami 

akumulacyjnymi, 

• brak odpadów 

• wysokie koszty eksploatacyjne, zwłaszcza 

w domach słabo ocieplonych 

nowoczesne 

kotły na 

paliwo stałe 

(w tym 

retortowe) 

• wygoda i korzyść finansowa 

(użytkownik sam decyduje o momencie 

włączenia ogrzewania), 

• duży wybór urządzeń grzewczych 

• pozostałość odpadów, 

• konieczność obsługi 

Pompy ciepła 

Pompy ciepła polecane są dla budynków jednorodzinnych energooszczędnych. Są to urządzenia zasilane energią 

elektryczną, które są stosunkowo drogie, ale zużywające kilkakrotnie mniej energii niż najlepsze kotły. Podczas 

całorocznej pracy na każdy 1 kW pobranej energii elektrycznej pompa ciepła oddaje około 3-4 kW energii 

cieplnej. 

Pompa ciepła jest przyjazna dla środowiska naturalnego – stosunkowo łatwo można uzyskać 

niskooprocentowany kredyt na inwestycję proekologiczną. Mimo, iż pompa ciepła zasilana jest energią 

elektryczną, która w Polsce wytwarzana jest w elektrowniach zawodowych głównie ze spalania węgla 

kamiennego. Jednak, aby uzyskać 1 kW ciepła z pompy ciepła trzeba spalić znacznie mniejsze ilości węgla 

kamiennego niż dla produkcji 1 kW z kotła wykorzystującego węgiel kamienny. Pompa ciepła jest łatwa 

w eksploatacji i nie wymaga uciążliwej obsługi. Sprowadza się ona jedynie do odpowiednich ustawień regulatora 

i dostosowania pracy instalacji do indywidualnych potrzeb użytkowników. 

W przypadku inwestycji w pompę ciepła mamy, w stosunku do kotłowni na olej opałowy, gaz płynny 

czy ogrzewania elektrycznego (grzejniki elektryczne), realny czas zwrotu inwestycji, który wynosi 5 do 7 lat. 

Żywotność pompy ciepła może wynosić nawet do 50 lat. Pompa ciepła może być wykorzystywana jako jedyne 

źródło ciepła do ogrzewania budynku albo współpracować z dodatkowymi źródłami –można ją podłączyć do 

takich instalacji jak np. kolektory słoneczne czy kominek z płaszczem wodnym, może również współpracować 

z kotłem olejowym, gazowym lub na paliwo stałe. Dodatkowym atutem jest możliwość chłodzenia pomieszczeń 

w lecie podnosząc komfort w budynku.90 

 
90  źródło: http://www.kotly.pl/ABC_ogrzewania_pompy_ciepla.php?artykul=dla_kogo_pompa_ciepla 
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7.1.8. RACJONALIZACJA W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH 

MIESZKALNYCH 

Potencjał ekonomiczny racjonalizacji zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych różni 

się znacznie w zależności od sposobów użytkowania, a także od stopnia zamożności użytkowników. Jego 

wielkość szacuje się następująco: 

• od 25% do 40% dodatkowo dla zużycia energii elektrycznej do ogrzewania pomieszczeń 

i przygotowywania ciepłej wody użytkowej; 

• od 50% do 75% w oświetleniu, napędach artykułów gospodarstwa domowego, pralkach, chłodziarkach 

i zamrażarkach, kuchniach elektrycznych itp. 

Główne kierunki racjonalizacji to powszechna edukacja i dostęp do informacji o energooszczędnych 

urządzeniach elektroenergetycznych. W przypadku ogrzewania pomieszczeń potencjał tkwi 

w termomodernizacji budynków. 

Możliwości oszczędzania energii w sektorze mieszkaniowym są w polskich gospodarstwach domowych bardzo 

duże, natomiast świadomość i wiedza użytkowników jest nadal mała. Możliwości Gminy w zakresie działań na 

tej grupie w sferze inwestycyjnej praktycznie nie występują, natomiast istnieje szeroki zakres możliwości 

promocji i zwiększania efektywności w gospodarstwach domowych, tym bardziej, iż rachunki za energię 

w budżetach polskich domostw nadal stanowią ważny i niemały udział. Należy się również spodziewać, że ceny 

energii, niezależnie od jej postaci, nadal będą rosnąć. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe mogą oddziaływać w tym zakresie przez stworzenie platformy komunikacji ze 

społeczeństwem, bądź też nawet do utworzenia gminnego punktu doradczego w zakresie przyjaznych 

środowisku i energooszczędnych technologii użytkowania energii w budynkach, w tym również energii 

elektrycznej, który mógłby być razem finansowany przez przedsiębiorstwa energetyczne, producentów 

urządzeń i Gminę w zakresie np. dystrybucji materiałów informacyjnych, ulotek i innych dostarczanych wraz 

z rachunkami za energię. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach może również 

następować przez wybór przy zakupie i zastosowanie najbardziej efektywnych energetycznie produktów. 

7.2. Propozycja przedsięwzięć w sektorze handlu, usług i przemysłu 

W handlu, usługach i przemyśle zużycie energii elektrycznej i cieplnej jest zróżnicowane i łączą je cechy typowe 

zarówno dla mieszkalnictwa, użyteczności publicznej jak i obszarów produkcyjnych. 

Z tego względu ekonomiczny potencjał racjonalizacji użytkowania energii elektrycznej w powtarzalnych 

technologiach energetycznych podobnie jak w przemyśle szacuje się w zakresie od 15% do 28%, natomiast 

w oświetleniu nawet do 75%. Nie przewiduje się, aby Gmina w tej grupie odbiorców realizowała jakiekolwiek 

inwestycje, siła oddziaływania na użytkowników i właścicieli podmiotów gospodarczych może się sprowadzić 

jedynie do wzrostu ich świadomości i przedstawienia korzyści, jakie wiążą się z energooszczędnymi działaniami, 

ponieważ możliwy do osiągnięcia efekt ekonomiczny wydaje się najsilniejszym argumentem przekonującym. 

Działania możliwe do realizacji: 

1. Pozyskiwanie informacji od przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie Gminy w zakresie 

liczby odbiorców oraz zużycia energii w sektorze handlowo-usługowym a także w zakresie 

przedsiębiorstw. Porównywanie wskaźników zużycia energii w kolejnych latach: 

• zużycie energii elektrycznej na odbiorcę; 
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• zużycie gazu ciekłego (LPG), węgla kamiennego, olej opałowego i drewna na odbiorcę. 

2. Pozyskiwanie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na temat opłat 

środowiskowych oraz emisji zanieczyszczeń dotyczących terenu Gminy; 

3. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla zainteresowanych firm, przedsiębiorstw, uwzględniając w zakresie: 

sposoby racjonalnego wykorzystania energii w firmie, energooszczędne technologie, zachowania, 

instalacje, zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach, a także zagadnienia finansowe. 

Projekcja możliwych do osiągnięcia korzyści. Proponuje się próbę organizacji działań tego typu 

z wykorzystaniem środków WFOŚiGW w Opolu lub NFOŚiGW. 

7.3. Propozycja przedsięwzięć w sektorze oświetlenia ulicznego 

Udział zużycia energii elektrycznej na cele oświetlenia ulic w całkowitym zużyciu energii elektrycznej w 2020 

roku wynosi ok. 4,5%. Na terenie Gminy Bierawa zainstalowano łącznie na wszystkich typach dróg 1 145 opraw. 

Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic w 2020 roku wyniosło 530 MWh/rok.  

Proponuje się prowadzenie dalszych działań mających na celu wymianę pozostałych lamp starego 

typu na terenie Gminy Bierawa. Energooszczędne systemy oświetlenia pozwalają na obniżenie zużycia energii 

elektrycznej nawet o 80% (w przypadku lamp typu LED). 
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8. SYSTEM MONITORINGU PLANU 

8.1. CEL MONITOROWANIA 

Uchwalony przez Radę Gminy „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy Bierawa” zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) obowiązują przez okres 15 lat od momentu ich uchwalenia 

i wymagają aktualizacji co najmniej raz na 3 lata. 

Potrzeba okresowej oceny stanu realizacji działań oraz aktualizacji i weryfikacji założeń do planu wymagają 

wdrożenia systemu monitorowania stanu zaopatrzenia Gminy w paliwa i energię. Do najważniejszych zadań 

monitorowania można zaliczyć: 

• możliwość dokonywania okresowych ocen stanu zaopatrzenia Gminy pod względem bezpieczeństwa 

energetycznego, kosztów paliw energii i obciążenia środowiska oraz realizacji założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; 

• śledzenia zmian zapotrzebowania na sieciowe nośniki energii, szczególnie na dynamicznie zmieniającym 

się rynku ciepła; 

• gromadzenie danych i wykonywanie okresowych diagnoz i kroczącej prognozy dla weryfikacji 

aktualności przyjętych założeń do przedsięwzięć planów wykonawczych. 

Celem tego przedsięwzięcia jest: 

• stworzenie systemu monitoringu dla w/w zadań; 

• przygotowanie okresowych ocen i raportów dla głównych podmiotów lokalnych systemów 

energetycznych oraz dla władz Gminy. 

8.1.1. ZAKRES MONITOROWANIA 

Jako wskaźniki ocen dotyczących zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe proponuje się 

przyjąć: 

• zmianę (wzrost, spadek) zużycia w wielkościach bezwzględnych MWh/rok i względnie w % do roku 

poprzedniego – ogółem i w grupach odbiorców lub taryfowych; 

• udziały (%) pokrycia zapotrzebowania na ciepło ze skojarzonego wytwarzania ciepła i energii 

elektrycznej; 

• zmiana (wzrost, spadek) strat ciepła od źródeł do odbiorców w wielkościach bezwzględnych GJ/rok 

i względnie w % do sprzedanego ciepła odbiorcom; 

• krocząca prognoza trendu z ostatnich 5 lat, dotycząca zużycia energii elektrycznej, gazu i ciepła 

sieciowego; 

• odchylenie prognozy zapotrzebowania na moc i zużycia ciepła wg poszczególnych scenariuszy – ogółem 

i w grupach odbiorców; 

• zmiana udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie. 

Dla oceny utrzymania bezpieczeństwa energetycznego: 
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• bezpieczną i uzasadnioną ekonomicznie nadwyżkę zainstalowanej mocy w źródłach i urządzeniach 

w stosunku do zamówionej mocy przez odbiorców i zamówionej mocy w źródłach 

przez przedsiębiorstwa dystrybucyjne; 

• poziom rentowności przedsiębiorstw energetycznych pozwalający na spłatę inwestycji energetycznych 

i pokrycie kosztów operacyjnych; 

• ważniejsze jakościowe zagrożenia. 

Dla oceny racjonalizacji kosztów usług energetycznych: 

• zmiana (wzrost, spadek) średniej ceny sprzedaży ciepła przez źródła ciepła w wielkościach 

bezwzględnych zł/GJ i względnych w % do ceny roku poprzedzającego, w tym również na tle wskaźnika 

inflacji; 

• zmiana (wzrost, spadek) jednostkowego kosztu ogrzewania u wybranych największych odbiorców 

ciepła w zł/m2rok i względnie do roku poprzedniego, w tym również w warunkach przeliczonych na rok 

standardowy (umowne stopniodni); 

• porównanie średnich cen wytwarzania ciepła na tle 5-10 wybranych producentów ciepła o zbliżonej 

mocy zainstalowanej i wielkości produkcji ciepła; 

• porównanie średnich cen zakupu ciepła przez odbiorcę mieszkaniowego dla najbardziej powszechnej 

taryfy w Gminie Bierawa i umownych warunków (stosunek mocy do zużycia ciepła) na tle 5-10 

wybranych gmin o podobnej liczbie mieszkańców i wielkości systemu ciepłowniczego; 

• porównanie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego (w przypadku terytorialnego 

różnicowania taryf) w wybranych grupach taryfowych na tle innych przedsiębiorstw energetycznych. 

Dla oceny postępu w ograniczaniu obciążenia środowiska przez systemy energetyczne: 

• wielkości i ich zmiany (spadek, wzrost) stężeń zanieczyszczeń powietrza w stale monitorowanych jak: 

pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren na tle wielkości dopuszczalnych 

i docelowych; 

• zmiana (spadek, wzrost) udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji i wykorzystaniu ciepła i energii 

elektrycznej; 

• postęp (narastająca liczba) w wymianie nieefektywnych i zanieczyszczających środowisko małych 

i średnich kotłów węglowych (o mocy do 1 MW) na wysokosprawne i niskoemisyjne źródła ciepła. 

Dla oceny realizacji przedsięwzięć zawartych w założeniach do planu: 

• stopień realizacji przedsięwzięć; 

• istotne zagrożenia realizacji i ich skutki na stan zaopatrzenia w paliwa i energię; 

• skoordynowane lub nieskoordynowane plany rozwojowe przedsiębiorstw energetycznych 

i użytkowników energii w stosunku do założeń. 
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9. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO 

Gmina Bierawa jako organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, bez 

zbędnej zwłoki (zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) 

podał do publicznej wiadomości informację o: 

• przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie; 

• możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona 

wyłożona do wglądu; 

• możliwości składania uwag i wniosków; 

• sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie, co najmniej 21 dniowy 

termin ich składania; 

• organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków; 

• postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone. 

Uwagi i wnioski do projektu Planu mogły być wnoszone w formie pisemnej, ustnie lub za pomocą środków 
elektronicznych w terminie do 21 dni od daty podania do wiadomości o rozpoczęciu konsultacji społecznych 
(art. 34, 35 ww. ustawy). Informacje o Planie zostały udostępniane za pośrednictwem systemów 
teleinformatycznych. Program poddano konsultacjom społecznym poprzez wyłożenie do publicznego wglądu. 

W ramach przeprowadzonej procedury, Gmina Bierawa wystąpiła do odpowiednich organów w sprawie 
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. 
„Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bierawa”, 
następnie otrzymując decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, zgodnie z pismem: 

• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, pismo: WOOŚ.411.3.1.2022.ER z dnia 

16.02.2022 r.; 

• Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, pismo: NZ.9022.1.9.2022.JG 

z dnia 09.02.2022 r. 
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