
Projekt 
 
z dnia  15 marca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XVIII.229.2021 
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla Gminy Biała 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) oraz art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 833, 471, 843, 1086, 1378 i 1565 oraz z 2021 r. poz. 234 i 255), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Biała” w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA OPRACOWANIA 

1.1. Podstawa i zakres opracowania 
Opracowanie dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Biała" wynika z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2018 poz. 755 z późn. zm.), a także z ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym, art. 7 ust.1 (tj. Dz.U. 2020 poz. 713 – tekst jednolity). 
W dokumentach tych zapisano, iż do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, a także w paliwa 
gazowe. Ponadto, podstawą do opracowania Projektu założeń są dokumenty strategiczne jak 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, a także program ochrony powietrza. Zapewnienie 
spójności zapisów Projektu założeń z ww. dokumentami pozwala na prawidłowe 
ukierunkowanie polityki energetycznej danego obszaru i właściwe realizowanie zadań Gminy. 
Dokument powinien, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. 
Dz.U. 2020 poz. 833 – tekst jednolity z późn. zm.), zawierać ocenę stanu aktualnego 
i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
wraz z przedsięwzięciami racjonalizującymi zużycie tych nośników, w tym środków poprawy 
efektywności energetycznej. Ponadto, w opracowaniu uwzględniany jest zakres współpracy 
z innymi gminami i opis możliwości wykorzystania nadwyżek zasobów z uwzględnieniem 
instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. 
Projekt założeń określa również charakterystykę analizowanego obszaru pod względem 
lokalizacji, ludności, zasobów środowiskowych i sektora przemysłu, co pozwala na określenie 
trendów rozwoju danej Gminy, a następnie określenie prognozy zużycia nośników paliw 
i energii. Istotnym elementem opracowania jest również określenie możliwego potencjału 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
 
1.2. Metodyka opracowania 
Podstawę do opracowania niniejszego „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Biała” stanowią dane pozyskane od 
następujących podmiotów: 

- TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu; 
- Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., Kotłownie Lokalne w Opolu, 
- Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział Świerklany, 
- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Opolu, 
- Urząd Miejski w Białej; 
- Głównego Urzędu Statystycznego (ze strony www.bdl.stat.gov.pl), 
- Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji dla instalacji 
eksploatowanych na terenie Gminy Biała. 

Dodatkowo przy sporządzaniu projektu założeń wykorzystano również dane oraz wytyczne 
zawarte w dokumentach strategicznych obowiązujących na terenie gminy takich jak: 

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała; 
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała; 
- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 
2028. 

1.2. Cel opracowania 
Projekt założeń ma na celu określenie strony popytowej zapotrzebowania dla danego obszaru 
na energię elektryczną, paliwa gazowe i energię cieplną, a także ocenienie możliwości 
zaopatrzenia w te nośniki w perspektywie 15 lat. Pozwala to, oprócz stworzenia podstaw do 
określenia lokalnej polityki energetycznej, na sygnalizowanie przyszłego zapotrzebowania na 
energię elektryczną, paliwo gazowe i energię cieplną przedsiębiorstwom energetycznym 
i uaktualnienie przez nie swoich planów rozwoju i modernizacji. 
Dokument nie stanowi analizy technicznej aktualnego stanu, ani nie określa stanu i jakości 
infrastruktury przesyłowej, których odpowiednie parametry leżą w gestii przedsiębiorstw 
energetycznych. 
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Finalnym celem opracowania jest podwyższenie bezpieczeństwa energetycznego, a tym 
samym obniżenie kosztów rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez zoptymalizowanie 
wielkości zużycia paliw i energii, a także wyznaczenie kierunków rozwojowych. Określone 
możliwości racjonalizacji użytkowania energii i paliw pozwolą na obniżenie kosztów 
eksploatacyjnych obiektów znajdujących się na analizowanym obszarze, a tym samym 
poprawę jakości życia mieszkańców. Pośrednim celem dokumentu jest również 
dywersyfikacja dostaw energii poprzez oszacowanie możliwego potencjału wytworzenia 
energii z odnawialnych źródeł energii, a także określenie kierunków lokalizacji nowych 
inwestycji przemysłowych i mieszkalnych. 

2. SPÓJNOŚĆ Z DOKUMENTAMI Z ZAKRESU POLITYKI ENERGETYCZNEJ 
Zapewnienie spójności Planu zaopatrzenia z dokumentami polityki energetycznej szczebla 
międzynarodowego, krajowego jak i lokalnego jest podstawowym wyznacznikiem właściwego 
określenia wizji rozwoju i kierunków działań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego na 
analizowanym obszarze. Ponadto, zgodność z dokumentami zatwierdzonymi 
i obowiązującymi na danym obszarze jest konieczne dla zachowania spójności inwestycyjnej 
i prawidłowego określenia długoterminowej wizji rozwoju analizowanego obszaru. 

2.1. Dokumenty szczebla międzynarodowego 
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej obliguje kraj do przestrzegania i wdrażania zapisów 
Europejskiej Polityki Energetycznej, która prowadzić ma do osiągnięcia konkurencyjnej 
gospodarki o niskim zużyciu bezpieczniejszej i zrównoważonej energii. Wyznaczone cele 
określają osiągnięcie bezpieczeństwa dostaw surowców strategicznych, odpowiedniego 
działania energetycznego rynku wewnętrznego, a także znaczącego ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych. Wdrażanie opisanych kierunków rozwoju determinowane jest poprzez 
publikowane strategie i dyrektywy. 

2.1.1. Strategia „Europa 2020" 
Dokument „Strategia Europa 2020" jest dziesięcioletnią strategią Unii Europejskiej, 
zapoczątkowaną w 2010 r., na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Dla oceny 
postępów w realizacji założeń strategii przyjęto w niej pięć głównych celów dla całej UE do 
osiągnięcia do 2020 r., obejmujących: 

- zatrudnienie, 
- badania i rozwój, 
- zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii, 
- edukację, 
- integrację społeczną i walkę z ubóstwem. 

Strategia zawiera również siedem tzw. inicjatyw przewodnich, w oparciu o które UE i władze 
państw członkowskich będą nawzajem uzupełniać swoje działania w kluczowych dla strategii 
obszarach. Do inicjatyw przewodnich należą: 

1. Europejska agenda cyfrowa English; 
2. Unia innowacji English; 
3. Mobilna młodzież; 
4. Europa efektywnie korzystająca z zasobów English; 
5. Polityka przemysłowa w erze globalizacji; 
6. Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia; 
7. Europejski program walki z ubóstwem. 

W każdym z tych obszarów wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele 
krajowe. 
Jednym z priorytetów strategii jest zrównoważony rozwój oznaczający m.in.: 

- budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej korzystającej z zasobów 
w sposób racjonalny i oszczędny. 

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

- wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych. 
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- pomoc społeczeństwu w dokonywaniu świadomych wyborów. Unijne cele służące 
zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obejmują: 

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

- zwiększenie do 20 % udziału energii ze źródeł odnawialnych (dla Polski celem 
obligatoryjnym jest wzrost udziału OZE do 15 %). 

- dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20 %. 
Działania związane z realizacją celów oraz innych inicjatyw spadają w dużej mierze na 
jednostki samorządu terytorialnego, które mogą odnieść największe sukcesy korzystając ze 
zintegrowanego podejścia w zarządzaniu środowiskiem miejskim poprzez przyjmowanie 
długo- i średnioterminowych planów działań i ich aktywną realizację. Plan zaopatrzenia jest 
zgodny z zapisami Strategii w zakresie dążenia do maksymalnego ograniczenia zużycia 
energii finalnej i wzrostu użytkowania odnawialnych źródeł energii przy zachowaniu 
odpowiedniej dbałości o środowisko naturalne. 
Kontynuacją założonych w Strategii celów są dokumenty związane z unijną polityką 
przeciwdziałania zmianie klimatu i polityką energetyczną na lata 2020-2030, której ramy 
zakładają podwyższenie założonych wartości jak np. redukcji emisji gazów cieplarnianych 
o 40 % w 2030 roku w stosunku do roku 1990 lub 27 % udział odnawialnych źródeł energii 
w całkowitym bilansie energetycznym Unii Europejskiej (Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2016/0231 z dnia 20.07.2016 r.). 

2.1.2. Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej 
Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/27/UE z dnia 25.10.2012 r.) miała na celu określenie przez poszczególne 
Państwa członkowskie planów ograniczenia zużycia energii w perspektywie do 2020 roku. 
Ponadto, w dokumencie zawarte zostały środki sprzyjające poprawie efektywności 
energetycznej, a także zasady funkcjonowania rynku energii. 
Jednocześnie, Dyrektywa nałożyła na Państwa członkowskie obowiązki w zakresie 
poddawania termomodernizacji budynki użyteczności publicznej w celu spełnienia 
minimalnych wymagań technicznych wynikających Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.). Określają one, że 
wymagania te będą musiały spełnić budynki stanowiące co najmniej 3 % całkowitej 
powierzchni ogrzewanych lub chłodzonych budynków użyteczności publicznej 
zlokalizowanych na terenie kraju, począwszy od dnia 01.01.2014 r., a także ustanowienie 
strategii wspierania działań termomodernizacyjnych zasobów mieszkaniowych Dyrektywa 
określa również konieczność ustanowienia systemu efektywności energetycznej przez 
dystrybutorów i przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą energii, a także wspieranie 
dostępu do audytów energetycznych i inteligentnych liczników. 
Plan zaopatrzenia zawiera zapisy pozwalające na osiągnięcie poprawy efektywności 
energetycznej w budynkach i sieciach na analizowanym terenie, dlatego też jego zapisy 
wspierają osiągnięcie postanowień Dyrektywy. 
Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynku 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. (2010/31/UE) w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków określa warunki techniczne i zużycie energii przez 
budynki, w tym budynki użyteczności publicznej. Zgodnie z zapisami Dyrektywy, od 
01.01.2021 r. wszystkie nowo wznoszone budynki powinny charakteryzować się zużyciem 
energii spełniającym wymogi budynków energooszczędnych (tj. 45 kWh/m2/rok). W Polsce 
wprowadzono obowiązek, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowaniu (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.).  Z rozporządzenia wynika, iż 1 stycznia 
2019 r. nowo budowane obiekty zajmowane przez władze publiczne muszą charakteryzować 
się minimalnym zużyciem energii. 
Dodatkowo w Dyrektywie określono zasady promocji budownictwa niskoenergetycznego 
i konieczności stosowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach, 
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a w sposób pośredni, określone zostały ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych 
substancji zanieczyszczających powstających w trakcie ogrzewania budynków. 
Plan zaopatrzenia zapewnia spójność z zapisami Dyrektywy pod względem maksymalnego 
ograniczenia zużycia energii końcowej w budynkach i wspierania działań mających na celu 
stosowanie odnawialnych źródeł energii. 
Pozostałe dyrektywy Unii Europejskiej 
Plan zaopatrzenia w ciepło wykazuje, również w sposób pośredni, zgodność z innymi 
Dyrektywami Unii Europejskiej w poniższym zakresie: 

■ Dyrektywa 2003/87/WE z dnia 13.10.2003 r. ustanawiająca program handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty - spójność 
w zakresie propagowania kierunków działań pozwalających na zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych; 

■ Dyrektywa EC/2004/8 z dnia 11.02.2004 r. o promocji wysokosprawnej kogeneracji - 
spójność w zakresie zwiększenia wysokoefektywnego wytwarzania energii 
w kogeneracji, a także propagowanie działań mających na celu zmniejszenie zużycia 
energii pierwotnej i emisji gazów cieplarnianych; 

■ Dyrektywa 2005/32/WE Ecodesign z dnia 06.07.2005 r. o projektowaniu urządzeń 
powszechnie zużywających energię - spójność z zapisami dotyczącymi 
wykorzystywania urządzeń o wysokiej sprawności energetycznej, a także minimalizacji 
kosztów cyklu życia wyrobów. 
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2.2. Dokumenty krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. 
 

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

Dokument Kierunki działań 

Polityka energetyczna Polski 
do roku 2030 

Istotnym elementem wspomagania realizacji polityki energetycznej jest aktywne włączenie się władz regionalnych w realizację jej 
celów. Obecnie potrzeba planowania energetycznego jest tym istotniejsza, że najbliższe lata stawiają przed polskimi gminami ogromne 
wyzwania, w tym m.in. w zakresie sprostania wymogom środowiskowym czy wykorzystania funduszy unijnych na rozwój gospodarki 
niskoemisyjnej. Dobre planowanie energetyczne jest jednym z zasadniczych warunków powodzenia realizacji polityki energetycznej 
państwa. 
Zgodnie z „Polityką Energetyczną Polski do roku 2030” najważniejszymi elementami polityki energetycznej realizowanymi na szczeblu 
gminnym powinny być: 

- poprawa efektywności energetycznej poprzez dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju 
gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną, 
- rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez dążenie do wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym 
zużyciu energii, 
- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko poprzez ograniczenie emisji CO2, SO2, NOx oraz pyłów zawieszonych oraz 
zmianę struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych. 

Przyjęte kierunki polityki energetycznej są w znacznym stopniu współzależne. Poprawa efektywności energetycznej ogranicza wzrost 
zapotrzebowania na paliwa i energię, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, a także działa na rzecz 
ograniczenia wpływu energetyki na środowisko poprzez redukcję emisji. Podobne efekty przynosi rozwój wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii. Realizując działania zgodnie z tymi kierunkami polityka energetyczna gminy będzie dążyła do wzrostu bezpieczeństwa 
energetycznego kraju przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. 
Najważniejszymi elementami polityki energetycznej realizowanymi na szczeblu regionalnym i lokalnym powinny być: 
- dążenie do oszczędności paliw i energii w sektorze publicznym; 
- maksymalizacja wykorzystania istniejącego lokalnie potencjału energetyki odnawialnej, zarówno do produkcji energii elektrycznej, 
ciepła, chłodu, produkcji skojarzonej, jak również do wytwarzania biopaliw ciekłych i biogazu; 
- zwiększenie wykorzystania technologii wysokosprawnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w układach skojarzonych, jako 
korzystnej alternatywy dla zasilania systemów ciepłowniczych i dużych obiektów w energię; 
- rozwój scentralizowanych lokalnie systemów ciepłowniczych, który umożliwia osiągnięcie poprawy efektywności i parametrów 
ekologicznych procesu zaopatrzenia w ciepło oraz podniesienia lokalnego poziomu bezpieczeństwa energetycznego; 
- modernizacja i dostosowanie do aktualnych potrzeb odbiorców sieci dystrybucji energii elektrycznej; 
- rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego; 
- wspieranie realizacji w obszarze gmin inwestycji infrastrukturalnych o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego i 
rozwoju kraju, w tym przede wszystkim budowy sieci przesyłowych (elektroenergetycznych, gazowniczych, ropy naftowej i paliw 
płynnych), infrastruktury magazynowej, kopalni surowców energetycznych oraz dużych elektrowni systemowych. 

Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 1 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe od 
dnia 1 października 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1690 ze zm.) 
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sierpnia 2017 r. w sprawie 
wymagań dla kotłów na 
paliwo stałe 

na terenie kraju dopuszczone do obrotu i użytkowania są wyłącznie kotły c.o. 5 klasy. 
Rozporządzenie wprowadziło dla nowobudowanych budynków maksymalne dopuszczalne wartości współczynnika EP 
(zapotrzebowania na energię pierwotną), 
które przedstawiają się następująco: 

Rodzaj budynku 
 

Maksymalna wartość wskaźnika EP [kWh/m2 rok] 
(na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowywania c.w.u.) 

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

r. 
Budynek mieszkalny jednorodzinny 120 95 70 
Budynek mieszkalny wielorodzinny 105 85 65 
Budynek zamieszkania zbiorowego 95 85 75 
Budynek użyteczności publicznej – opieki zdrowotnej 390 290 190 
Budynek użyteczności publicznej – pozostałe 65 60 45 
Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny 110 90 70 

 
Wprowadzenie przez rozporządzenie w sprawie warunków technicznych maksymalnych dopuszczalnych wskaźników zapotrzebowania 
na energię pierwotną powoduje, iż nawet budynek dobrze zaizolowany (wykonany w standardzie energooszczędnym) może nie 
spełniać wymogów rozporządzenia w zakresie max. zapotrzebowania na energię pierwotną przy zastosowaniu instalacji grzewczej na 
węgiel kamienny – nawet kotła 5 klasy (wi =1,1) czy na paliwa ciekłe (wi =1,1). Ze względu na niski współczynnik nakładu 
nieodnawialnej energii pierwotnej, najbardziej premiowanym rozwiązaniem są źródła ciepła opalane biomasą (w1 =0,2). Stosowanie 
kotłów węglowych lub kotłów na paliwa ciekłe w nowym budownictwie, w celu osiągnięcia max. dopuszczalnego EP, wymagać będzie 
stosowania systemów wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz/lub stosowania OZE (kolektorów słonecznych). Coraz 
powszechniejszym rozwiązaniem w celu osiągnięcia wymaganego EP będzie również stosowanie pomp ciepła (w sprzężeniu z np. 
instalacją PV). 
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Ustawa o efektywności 
energetycznej 
 

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2020 poz. 264 – tekst jednolity) określa zasady opracowania 
krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej, wraz z wyznaczeniem zadań jednostek sektora publicznego w tym 
zakresie i zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii, a także sporządzania audytu energetycznego 
przedsiębiorstwa. 
Jednostki sektora publicznego, zgodnie z ustawą, powinny stosować środki poprawy efektywności energetycznej, takie jak: 

■ Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej; 
■ Nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 
■ Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu, lub ich modernizacja w celu zmniejszenia przez nie zużycia 

energii; 
■ Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych; 
■ Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego. 

Projekt założeń określa możliwości podwyższenia klasy energetycznej budynków, instalacji czy urządzeń na analizowanym obszarze, 
przez co jest dokumentem określającym możliwości zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej. 

Ustawa o odnawialnych 
źródłach energii 
 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz.U. 2020 poz. 1503 – tekst jednolity) określa warunki i zasady 
wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, a także mechanizmy i instrumenty 
wspierające. Ponadto, w ustawie zawarte zostały zapisy o zasadach realizacji krajowego planu działania w zakresie energii z 
odnawialnych źródeł energii, jak i współpracy międzynarodowej i wydawania gwarancji pochodzenia. 
Nadrzędnymi celami ustawy są propagowanie wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii wraz z racjonalizacją ich zużycia, a 
także kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających. Ustawa ma wspierać osiągnięcie założeń pakietu klimatyczno- 
energetycznego, a tym samym wpływać na poprawę jakości powietrza atmosferycznego w kraju. 
Projekt założeń zawiera zapisy dotyczące odnawialnych źródeł energii, a także możliwości ich wykorzystania na analizowanym 
obszarze, dlatego też jest spójny z zapisami ustawy. 

Program ochrony powietrza 
dla strefy opolskiej i miasta 
Opola ze względu na 
przekroczenie poziomów 
dopuszczalnych pyłu 
PM10 i poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu oraz 
poziomów dopuszczalnych 
pyłu PM2,5, ozonu i benzenu 
dla strefy opolskiej 
(przyjęty Uchwałą Nr 
XXXVII/403/2018 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z 
dnia 30 stycznia 2018 r.) 

POP określa, iż w obszarach występowania przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz 
benzo(a)pirenu konieczne są do przeprowadzenia działania zmierzające do redukcji emisji ze źródeł sektora komunalno-bytowego. 
Związane jest to z likwidacją lub wymianą systemów grzewczych na niskoemisyjne, spełniające najlepsze dostępne normy jakości 
spalin. Działanie to przeprowadzane jest głównie poprzez stworzenie systemu zachęt finansowych do likwidacji lub wymiany 
indywidualnych systemów grzewczych na takie, które ograniczają znacząco emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz poprzez 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii, m.in. pompy ciepła, instalacje solarne. W celu zwiększenia efektu ekologicznego w zakresie 
ograniczenia emisji powierzchniowej wskazana jest wspólna realizacja zadania polegającego na likwidacji/ wymianie źródła ciepła oraz 
przeprowadzenia termomodernizacji. 
Działania naprawcze nałożone przez Program Ochrony Powietrza przedstawiają się następująco: 
1. Tytuł działania naprawczego: Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy <1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych - 
Realizacja Programów Ograniczania Niskiej Emisji oraz Planów gospodarki niskoemisyjnej – modernizacja systemów grzewczych w 
sektorze komunalno-bytowym poprzez: 
- podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej; 
- wykorzystanie OZE w postaci pomp ciepła; 
- wymianę na urządzenia gazowe, elektryczne, olejowe oraz 
- wymianę na kotły spełniające wymogi klasy 5 wg normy EN 303-5:2012. 
Realizacja zapisów uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXXII/367/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
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opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Możliwe jest również powiązanie działań z 
wykorzystaniem kolektorów słonecznych lub fotowoltaiki, jednak nie mogą stanowić one oddzielnego zadania, ponieważ efekt 
ekologiczny zastosowania kolektorów lub paneli fotowoltaicznych jest niewystarczający. 
2. Tytuł działania naprawczego: Likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej - likwidacja ogrzewania 
węglowego w obiektach użyteczności publicznej zgodnie z listą priorytetów: 

I. podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej; 
II. wykorzystanie OZE w postaci pomp ciepła; 
III. wymianę na urządzenia gazowe, elektryczne, olejowe oraz IV. wymianę na kotły spełniające wymogi klasy 5 wg normy EN 303-
5:2012. 

3. Tytuł działania naprawczego: Termomodernizacja obiektów budowlanych - Realizacja zadania prowadzona jest przez docieplenie 
ścian i dachów budynków oraz wymianę okien i drzwi wejściowych. Zadanie powinno być prowadzone szczególnie przy wymianie 
źródła ogrzewania w celu określenia zapotrzebowania budynku na ciepło i właściwym doborze mocy kotła. Tylko prowadzenie 
termomodernizacji budynków ogrzewanych w sposób indywidualny przynosi efekt ekologiczny w miejscu powstawania emisji substancji 
do powietrza. Termomodernizacja dotyczy w szczególności obiektów użyteczności publicznej, ale również obiektów budowlanych 
należących do zarządców nieruchomości, mieszkańców, którzy mogą skorzystać z dofinansowania w zakresie inwestycji ze źródeł 
zewnętrznych. 
4. Tytuł działania naprawczego: Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych i gazowych w celu podłączenia nowych odbiorców 
oraz likwidacji niskiej emisji - Rozbudowa sieci ciepłowniczych zapewnia szerszy dostęp do ciepła sieciowego, szczególnie na 
terenach, gdzie dominuje ogrzewanie indywidualne, a istnieje możliwość podłączenia lokali do zdalaczynnego źródła ciepła. 
Rozbudowa sieci gazowej jest łatwiejszym technicznie do realizacji zadaniem ze względu na zdecydowanie szerszy zasięg sieci 
gazowej. Zadanie realizowane jest tylko w przypadku, gdy będzie uzasadnione technicznie i ekonomicznie. Modernizacja sieci 
ciepłowniczych pozwala na efektywne wykorzystanie ciepła sieciowego przy zachowaniu minimalnych strat ciepła podczas przesyłu. 
5. Tytuł działania naprawczego: Działania kontrolne pod kątem negatywnego oddziaływania na jakość powietrza - działania kontrolne 
powinny obejmować: 
- kontrole przez straż miejską/gminną lub upoważnionych pracowników gmin, gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania 
zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach oraz kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów zielonych. Kontrole mogą 
odbywać się na podstawie upoważnienia przez prezydenta, wójta lub burmistrza pracowników gminnych lub straży miejskiej/gminnej w 
oparciu o art. 379 ustawy POŚ; 
- kontrole mieszkańców zakresie spełniania wymagań uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXXII/367/2017 w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw; 
- kontrole placów budowy pod kątem przestrzegania zapisów pozwolenia budowlanego; 
- kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg, prowadzącego do 
niezorganizowanej emisji pyłu; 
- kontrole stacji diagnostycznych pod kątem wykonywania przeglądów z uwzględnieniem pomiarów jakości spalin; 
- kontrole pojazdów pod kątem emisji spalin; 
- kontrole podmiotów gospodarczych w zakresie dotrzymywania przepisów prawa i warunków decyzji administracyjnych w zakresie 
wprowadzania gazów i pyłów do powietrza; 
- kontrole w zakresie zgodności zainstalowanego systemu ogrzewania z systemem zawartym w projekcie budowlanym. 
6. Tytuł działania naprawczego: Ograniczenie emisji punktowej - Realizacja zadania powinna być prowadzona przez: 
- remonty instalacji baterii koksowniczych, poprawiające szczelność podczas produkcji; 
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- dalszą hermetyzacją procesu odzysku węglopochodnych, dostosowanie do wymogów BAT; 
- wyłączenie wyeksploatowanych baterii koksowniczych; 
- modernizację procesów transportu i rozładunku benzolu, w tym modernizacja taboru cystern kolejowych do transportu benzolu; 
- modernizację systemów kanalizacyjnych i odprowadzania ścieków z zakładów przemysłowych; 
- modernizację instalacji transportu gazów zawierających benzen; 
- wprowadzanie przez przedsiębiorców nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii, hermetyzacja układów technologicznych, 
modernizacja instalacji celem spełnienia wymagań BAT oraz standardów emisyjnych; 
- bezwzględne egzekwowanie obowiązku przeprowadzania postępowania kompensacyjnego (art. 225 ustawy Prawo ochrony 
środowiska) na etapie wydawania pozwoleń na emisję gazów lub pyłów do powietrza lub pozwoleń zintegrowanych dla nowych i 
istotnie zmienianych instalacji lokalizowanych w obszarach przekroczeń poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń wskazanych w 
rocznej ocenie jakości powietrza przygotowywanej przez WIOŚ; 
- uwzględnianie przy udzielaniu odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych, o których mowa w art. 204 ust. 2 POŚ, informacji o 
przekroczeniu poziomów dopuszczalnych dla substancji na danym obszarze zgodnie z roczną oceną jakości powietrza WIOŚ. Przy 
analizie udzielania odstępstw należy brać pod uwagę analizę obszaru występowania przekroczeń oraz wysokość stężeń na danym 
obszarze, na którym znajduje się instalacja. 

Uchwała Nr XXXII/367/2017 
Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 26 
września 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze 
województwa opolskiego 
ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w 
których następuje spalanie 
paliw (tzw. Uchwała 
antysmogowa) 

Uchwała antysmogowa to regulacja prawna, która dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w 
województwie opolskim od dnia 1 listopada 2017 roku, Uchwała zakazuje stosowania: 
- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, 
- mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliwo o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, 
- paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych, 
- paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 
15%, 
- drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność wstanie roboczym przekracza 20 %. 

Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego 
Województwa Opolskiego 
(przyjęty uchwałą Nr 
VI/54/2019 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z 
dnia 24 kwietnia 2019 r.) 

Postępujące zmiany klimatyczne, wywoływane przez nie skutki środowiskowe i gospodarcze, warunkują konieczność rozwoju 
efektywnej, innowacyjnej gospodarki niskowęglowej, ograniczającej obciążenie atmosfery związkami węgla i jego pochodnych. 
Adresatem polityki jest obszar całego województwa, a obszarami szczególnego zainteresowania będą obszary koncentracji przemysłu, 
ośrodki miejskie, subregionalne i wiejskie. Przekształcenie i rozwój nowoczesnej gospodarki, bazującej na niskiej emisyjności i wysokiej 
efektywności prowadzona będzie poprzez: 
- modernizację i rozbudowę źródeł wytwarzania energii elektrycznej - wprowadzenie nowoczesnych, innowacyjnych technologii 
wytwarzania energii, w tym opartych na kogeneracji wytwarzania ciepła i energii elektrycznej; 
- zwiększenie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej; 
- zwiększenie efektywności wykorzystania i zarządzania energią w budownictwie, sektorze komunalnym i przemyśle - modernizacja i 
budowa oświetlenia ulicznego; inteligentne zarządzanie energią (inteligentne sieci, Smart Cities); przebudowa wzorców konsumpcji i 
kształtowanie postaw obywatelskich. 
- rozwój odnawialnych źródeł energii dla potrzeb indywidualnych (energetyka prosumencka) i zbiorowych, w szczególności energii z 
biomasy, wiatru, wody, ciepła ziemskiego i słońca. 
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Głównym celem polityki elektroenergetycznej jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu i jego wzrostu gospodarczego, 
poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury elektroenergetycznej w zakresie: 
- modernizacji i rozbudowy istniejących źródeł energii elektrycznej, 
- przebudowy i rozbudowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, 
- rozwoju energetyki odnawialnej. 
Działania polityki przestrzennej rozwoju infrastruktury energetycznej realizowane będą poprzez: 
- rozbudowę i modernizację systemów przesyłu oraz dystrybucji energii, 
- rozbudowę sieci istniejących, 
- zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej, 
- rozbudowę i modernizację istniejących oraz budowę nowych rozproszonych źródeł energii wykorzystujących zasoby energii 
odnawialnej i niekonwencjonalnej lub paliwa niskoemisyjne. 
Wzrost produkcji i wykorzystania energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa opolskiego wymagać będzie 
ukierunkowania działań na: rozwój energetyki wodnej, rozwój energetyki wiatrowej, rozwój energetyki biomasy i biogazu, rozwój 
energetyki słonecznej i geotermalnej. 

Program Ochrony 
Środowiska dla Gminy Biała 
na lata 2020-2024 z 
perspektywą do roku 2028 

W zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza Program określa do realizacji następujące działania: 
- opracowanie i monitoring realizacji obecnych programów ochrony powietrza dla strefy opolskiej, 
- realizację zadań zgodnie z treścią POP dla strefy opolskiej, 
- monitoring zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, 
- wymiana/modernizacja systemów ogrzewania, 
- rozwój sieci przesyłowych gazu, energii elektrycznej, ciepła, 
- termomodernizacja budynków (mieszkalnych, użyteczności publicznej), 
- prowadzenie interwencji w ramach kompetencji organów i inspekcji ochrony środowiska, kontrola podmiotów korzystających ze 
środowiska (w zakresie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych), 
- zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania 
odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych, 
- wspieranie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji energii odnawialnych, 
- modernizacja przemysłowych źródeł ciepła – redukcja emisji zanieczyszczeń. 

Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy 
Biała 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała ma przyczynić się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej określonych w pakiecie 
klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: 
- redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, 
- poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w 
powietrzu i realizowane są Plany (naprawcze) ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych. 
PGN w ramach długoterminowej strategii Gminy Biała określa do realizacji następujące zadania: 
- termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, 
- termomodernizacje budynków sektora mieszkaniowego, 
- zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy, 
- ograniczenie zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej, 
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- zwiększenie efektywności energetycznej, 
- monitorowanie zużycia energii elektrycznej, 
- zmniejszanie emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu, 
- organizację i prowadzenie działań edukacyjnych w placówkach oświatowych dot. m.in. odnawialnych źródeł energii, oszczędności 
energii, prelekcje dla dorosłych mieszkańców, spotkania informacyjne z przedsiębiorcami. 

Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Biała 

Kierunki rozwoju systemów zaopatrzenia w ciepło określone przez Studium: 
- Sposób ogrzewania budynków opiera się na wykorzystaniu lokalnych źródeł ciepła – kotłowni lokalnych, przemysłowych i 
indywidualnych zasilanych tradycyjnymi nośnikami energii. Główne zmiany dotyczyć będą modernizacji źródeł ciepła oraz stopniowej 
ich wymiany na zasilane paliwem ekologicznym w celu ograniczenia szkodliwej emisji spalin. Studium przewiduje także możliwość 
wykorzystania w celach grzewczych projektowanej sieci gazowej. Kolejnym krokiem do stworzenia ekologicznie czystego obszaru 
powinno stać się wykorzystywanie alternatywnych źródeł ciepła w postaci geotermiki ziemi, pomp cieplnych, a także kolektorów 
słonecznych. Należy dążyć do zachowania dotychczasowych źródeł zasilania obszaru gminy, a także ich rozbudowy w dostosowaniu 
do potrzeb: zasilających podstawowo – GPZ 110/15kV Ścinawa Nyska; zasilających pomocniczo: – GPZ 110/15kV Prudnik, – GPZ 
110/15kV Ceglana, – GPZ 110/15kV Krapkowice, – GPZ 110/15kV Tułowice. 
Należy dążyć do poprawy warunków zasilania obszaru gminy w energię elektryczną poprzez: modernizację i rozbudowę GPZ 110/15kV 
Ścinawa Niemodlińska; sukcesywne dokonywanie zmian w konfiguracji oraz modernizację istniejących sieci średnich napięć 15kV, 
zmierzających do ograniczenia wielkości obszarów zasilania, a w okresach awarii wykluczających brak dostaw energii (zapewnienie 
nowych powiązań stacji transformatorowych pracujących na odgałęzieniach linii); rozbudowę sieci średniego napięcia oraz niskiego 
napięcia oraz budowy nowych stacji transformatorowych, w przypadku wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, którego nie 
pokryją stacje istniejące, w tym szczególnie na terenach planowanego rozwoju zabudowy - jeżeli taka konieczność nastąpi; 
przebudowy sieci średniego napięcia i niskiego napięcia na podziemne oraz budowy nowych sieci jako podziemne na obszarze miasta, 
a także na obszarach objętych ochroną i projektowanych do ochrony ze względu na wysokie walory kulturowe. 
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3. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU 
W niniejszym rozdziale przeanalizowano tendencję i dynamikę zmian jakie zaszły na terenie 
Gminy Biała w okresie ostatnich 10 lat w zakresie czynników które w najistotniejszym stopniu 
oddziałują na zapotrzebowanie na energię na terenie gminy, a więc: ludności, budownictwa 
oraz działalności gospodarczej. Przeprowadzona analiza wykorzystana zostanie przy 
prognozowaniu przyszłego zapotrzebowania na nośniki energetyczne na terenie gminy 

3.1. Położenie gminy, podział administracyjny 
Gmina Biała – to gmina miejsko-wiejska położona jest w południowej części województwa 
opolskiego. Pod względem administracyjnym wchodzi w skład powiatu prudnickiego. 
Powierzchnia gminy wynosi ok. 196 km2, co stanowi 2,08 % ogólnej powierzchni województwa 
i jest jedną z większych gmin w regionie. Przez Gminę Biała prowadzą trzy drogi wojewódzkie: 
nr 414 Prudnik-Opole, nr 407 Nysa-Łącznik oraz 409 Dębina-Strzelce Opolskie.  
Biała, będąca siedzibą gminnych władz samorządowych jest wielofunkcyjnym ośrodkiem 
administracyjno-usługowym i mieszkaniowym. 
Gminę Biała tworzą: miasto Biała (stolica gminy) oraz 30 sołectw: Browiniec Polski, Brzeźnica, 
Chrzelice, Czartowice, Dębina, Frącki, Gostomia, Górka Prudnicka, Grabina, Józefów, 
Kolnowice, Krobusz, Laskowiec, Ligota Bialska, Łącznik, Miłowice, Mokra, Nowa Wieś, 
Ogiernicze, Olbrachcice, Otoki, Pogórze, Prężyna, Radostynia, Rostkowice, Solec, Śmicz, 
Wasiłowice, Wilków oraz Przedmieście (Biała).  
Razem z czternastoma samorządami - Nysa (Lider Partnerstwa), Biała, Branice, Głubczyce, 
Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Prudnik, 
Skoroszyce – Gmina Biała weszła w skład nyskiego obszaru funkcjonalnego. 
Znajdujące się na terenie sąsiedniej gminy Lubrza przejście graniczno–towarowe Trzebina–
Bartultovice sprawiło, że Gmina Biała stanowi jeden z ważniejszych korytarzy łączących 
północ województwa oraz autostradę A4 z granicą czeską. 
 
Rysunek 1. Gmina Biała na tle podziału administracyjnego województwa opolskiego i powiatu 
prudnickiego. 

 
 
 
 

  
 

Źródło: www.gminy.pl 
 

 

3.2. Demografia 
 
W tabeli przedstawiono dane dotyczące liczby mieszkańców Gminy Biała w latach 2010-2019: 
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Tabela 2. Liczba mieszkańców Gminy Biała w latach 2010-2019. 

Rok 
Liczba mieszkańców 

łącznie miasto tereny wiejskie 

2010 11 096 2 546 8 550 

2011 11 001 2 528 8 473 

2012 10 972 2 534 8 438 

2013 10 827 2 511 8 316 

2014 10 793 2 496 8 297 

2015 10 721 2 468 8 253 

2016 10 686 2 460 8 226 

2017 10 647 2 454 8 193 

2018 10 624 2 443 8 181 

2019 10 565 2 414 8 151 

Zmiana 2010-2019 
-531 -132 -399 

-4,8 % -5,2 % -4,7 % 

Źródło: GUS, Bank danych Lokalnych 
 
W latach 2010-2019 liczba mieszkańców Gminy Biała zmniejszyła się o 531 osób, co stanowi 
spadek o 4,8 %. Tempo spadku liczby mieszkańców miasta w analizowanym okresie wyniosło 
5,2 %, natomiast tempo spadku liczby mieszkańców terenów wiejskich  wyniosło 4,7 %. 

3.3. Klimat 
Klimat gminy w znacznym stopniu jest kształtowany położeniem geograficznym, 
rozmieszczeniem wód, charakterem rzeźby terenu, bonitacji glebowej, charakterem szaty 
roślinnej. Zmiany cech klimatu występują pomiędzy północno-wschodnia a środkową częścią 
gminy, położonymi w granicach mezoregionu Kotliny Raciborskiej i Równiny Niemodlińskiej, 
a częścią południową gminy położoną w granicach Płaskowyżu Głubczyckiego. Różnice  
uwidaczniają się w warunkach termicznych, ilości opadów a także w lokalnych warunkach 
mikroklimatycznych zależnych od położenia terenu. 
W środkowej i północnej części gminy klimat wykazuje cechy zbliżone do regionu 
nadodrzańskiego, natomiast w południowej i południowo-zachodniej części przeważają cechy 
klimatu przedgórskiego. 
Średnia roczna temperatura dla całej gminy wynosi +8oC, przy czym w jej środkowej 
i północnej części , ze względu na ukształtowanie jest wyższa. Wraz ze wzrostem wysokości 
spóźnia się wiosna i lato, a wcześniej nadchodzi jesień i zima. Pokrywa śnieżna występuje 
ponad 65 dni, dni przymrozkowych jest około 106 w roku. Niewielka wyniosłość terenu 
odgrywa też w zróżnicowaniu ilości opadów. Średnia roczna suma opadów wzrasta od około 
650 mm w części północno-wschodniej (nizinnej) do około 700 mm na południu. W okresie 
wegetacyjnym ilość opadów rośnie wraz z wysokością od 350 mm do 425 mm, co stanowi 
65 % sumy rocznej. 

3.4. Mieszkalnictwo 

Budownictwo mieszkalne 
W latach 2010-2019 na terenie Gminy Biała do użytkowania oddano 58 mieszkań 
w budynkach mieszkalnych o łącznej powierzchni 9 971 m2. Oznacza to roczny przyrost 
zasobów mieszkaniowych na terenie gminy o 5,8 mieszkania, 4,1 budynku mieszkalnego 
i 997,1 m2 powierzchni użytkowej. Średnia powierzchnia budynku mieszkalnego oddanego do 
użytkowania na terenie gminy w analizowanym okresie wyniosła 161,52 m2. 
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W tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego na 
terenie Gminy Biała w latach 2010-2019: 
 
Tabela 3. Budownictwo mieszkaniowe na terenie Gminy Biała w latach 2010-2019 (nowe). 

Rok 

Liczba 
mieszkań 

oddanych do 
użytkowania 

Liczba 
budynków 

mieszkalnych 

Roczny wzrost 
powierzchni 
użytkowej 

mieszkań [m2] 

Średnia 
powierzchnia  
mieszkania 

[m2] 

Średnia 
powierzchnia 

budynku 
mieszkalnego 

[m2] 

2010 2 - 518 105,1 259,0 

2011 6 - 1 139 105,2 189,8 

2012 6 - 968 105,3 161,3 

2013 12 12 2 109 105,6 175,8 

2014 1 1 186 105,6 186,0 

2015 5 5 822 105,7 164,4 

2016 9 8 1 442 105,9 160,2 

2017 2 2 361 105,9 180.5 

2018 5 5 761 106,0 152,2 

2019 10 8 1 665 106,2 166,5 

Łącznie 
2010-2019 

58 41 9 971 - - 

Średnia 
roczna 
2010-2019 

5,8 4,1 997,1 105,65 161,52 

Źródło www.stat.gov.pl 

 
Budownictwo niemieszkalne 
W latach 2010-2019 na terenie Gminy Biała do użytkowania oddano 75 budynków 
niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 26 866 m2. Zdecydowanie największą 
powierzchnię użytkową spośród poszczególnych rodzajów budynków niemieszkalnych 
oddanych w latach 2010-2019 do użytkowania na terenie gminy posiadały budynki 
gospodarstw rolnych - 14 928 m2 (34 budynki), a w następnej kolejności: 

• zbiorniki, silosy, budynki magazynowe - 5 084 m2 (14 budynków); 
• budynki handlowo-usługowe - 2 239 m2 (7 budynków); 
• budynki biurowe – 1 340 m2 (3 budynki); 
• budynki garaży - 971 m2 (8 budynków); 
• budynki kultury fizycznej - 907 m2 (1 budynek); 
• pozostałe budynki niemieszkalne - 708 m2 (5 budynków); 
• budynki przemysłowe - 555 m2 (2 budynki); 
• budynki kulturalne - 134 m2 (1 budynek). 

W kolejnej tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące budownictwa niemieszkalnego 
na terenie Gminy Biała w latach 2010-2019: 
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Tabela 4. Budownictwo nie mieszkaniowe na terenie Gminy Biała w latach 2010-2019 – liczba oraz powierzchnia użytkowa budynków oddanych na 
terenie gminy. 

Rok 
Ogółem 

Budynki 
biurowe 

Budynki 
handlowo-
usługowe 

Budynki 
garaży 

Budynki 
przemysłowe 

Zbiorniki, 
silosy, 

budynki 
magazynowe 

Ogólno-
dostęne 
obiekty 

kulturalne 

Budynki 
kultury 

fizycznej 

Budynki 
gospodarstw 

rolnych 

Pozostałe 
budynki 

niemieszkalne 

Liczba m2 Liczba m2 Liczba m2 Liczba m2 Liczba m2 Liczba m2 Liczba m2 Liczba m2 Liczba m2 Liczba m2 

2010 3 1 436 0 0 0 1 018 1 49 0 0 0 0 0 0 1 907 1 480 0 0 

2011 5 1 473 0 0 2 0 0 0 0 0 1 203 0 0 0 0 2 252 0 0 

2012 2 246 0 0 0 0 1 63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 183 0 0 

2013 7 2 903 1 422 0 0 2 493 1 503 0 0 0 0 0 0 3 1 485 0 0 

2014 14 5 375 1 491 1 158 1 58 0 0 2 143 0 0 0 0 9 4 525 0 0 

2015 11 3 228 0 0 0 0 1 41 0 0 6 2 322 0 0 0 0 4 865 0 0 

2016 11 3 279 0 0 0 0 1 252 1 52 4 2 116 0 0 0 0 4 823 1 36 

2017 9 1 812 1 427 0 0 1 15 0 0 1 300 0 0 0 0 5 889 1 181 

2018 2 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 370 1 146 

2019 11 6 598 0 0 4 1 063 0 0 0 0 0 0 1 134 0 0 4 5 056 2 345 

SUMA 75 26 866 3 1 340 7 2 239 8 971 2 555 14 5 084 1 134 1 907 34 14 928 5 708 
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3.5. Działalność gospodarcza. 
Na terenie Gminy Biała w latach 2010-2019 nastąpił wzrost liczby podmiotów gospodarczych 
wpisanych do rejestru REGON o 110 (wzrost o ok. 16 %). W analizowanym okresie na terenie 
gminy: 

- wzrosła liczba podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym o 110 podmiotów 
(z 651 do 741); 

- zmalała liczba podmiotów w sektorze publicznym (o 3 podmioty z 38 do 35); 
- wzrosła liczba podmiotów gospodarczych ogółem (o 110 podmiotów z 689 do 799. 

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące liczby podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych na terenie Gminy Biała w latach 2010-2019 w podziale na sektor publiczny 
i sektor prywatny. 
 
Tabela 5. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Gminie Biała w latach 2010-
2019. 

Lp. Rok 

Liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych 

ogółem 

Sektor 

publiczny 

Sektor 

prywatny 

1. 2010 689 38 651 

2. 2011 692 39 653 

3. 2012 715 41 674 

4. 2013 739 41 698 

5. 2014 745 41 704 

6. 2015 758 40 717 

7. 2016 778 39 738 

8. 2017 775 38 735 

9. 2018 781 38 741 

10. 2019 799 35 761 
Źródło www.stat.gov.pl 

3.6. Rolnictwo 
Rolnictwo stanowi podstawowy sektor w gospodarce gminy. Decydują o tym korzystne warunki 
naturalne tj. urodzajne gleby oraz sprzyjające warunki klimatyczne z długim okresem 
wegetacyjnym, będące podstawą do rozwoju intensywnej produkcji rolnej oraz opartego na 
niej przetwórstwa rolno-spożywczego. Użytki rolne stanowią 75 % powierzchni terenu. Poza 
gospodarstwami indywidualnymi na terenie gminy działają Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne: 
Krobusz, Kolnowice, Chrzelice, Prężyna, Rostkowice, które gospodarują na ok 12 % gruntów 
rolnych gminy.  
Na terenie gminy funkcjonuje 938 indywidualnych gospodarstw rolnych. Pod względem areału 
najwięcej gospodarstw znajduje się w grupach powyżej 15 ha – 324 gospodarstwa, co stanowi 
ok. 35 % ogółu gospodarstw. Dominują gospodarstwa średnie i duże.  
 
Tabela 6. Struktura gospodarstw rolnych na terenie Gminy Biała. 

 
 
 
 
 
 Źródło danych: www.stat.gov.pl 2010 
(Większość danych z zakresu rolnictwa 
datowana jest na 2010 r. i pochodzi 
z Powszechnego Spisu Rolnego 2010. 
Informacje zbierane na bieżąco przez urzędy 
statystyczne nie obejmują wielu zagadnień 

związanych z sytuacją obszarów wiejskich i nie analizują tak dogłębnie sytuacji rolnictwa, zatem statystyki z 2010 r. 
są w wielu kwestiach najbardziej aktualnymi danymi dostępnymi w momencie sporządzania niniejszego dokumentu) 

Lp. Gospodarstwa rolne Liczba 

1. Ogółem: 938 
2. do 1 ha włącznie 173 
3. powyżej 1 ha do mniej niż 5 ha 202 
4. od 5 ha do mniej niż 10 ha 129 
5. od 10 ha do mniej niż 15 ha 110 
6. 15 ha i więcej 324 
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Tabela 7. Struktura głównych zasiewów w Gminie Biała. 
Lp
. Rodzaj Powierzchnia [ha] 

1. Zboża razem 10 139,55 
2. Zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi 10 034,50 
3. Pszenica ozima 5 523,75 
4. Uprawy przemysłowe 3 607,27 
5. Jęczmień ozimy 2 319,40 
6. Rzepak i rzepik razem 2 274,17 
7. Buraki cukrowe 1 333,10 
8. Jęczmień jary 715,71 
9. Pszenżyto ozime 607,84 
10. Mieszanki zbożowe jare 358,61 
11. Owies 334,48 
12. Kukurydza na ziarno 105,05 
13. Ziemniaki 99,95 
14. Pszenica jara 76,80 
15. Żyto 63,13 
16. Mieszanki zbożowe ozime 27,99 
17. Pszenżyto jare 6,79 
18. Warzywa gruntowe 0,00 
19. Strączkowe jadalne na ziarno razem 0,00 

Źródło danych: www.stat.gov.pl 2010 (Większość danych z zakresu rolnictwa datowana jest na 2010 r. i pochodzi 
z Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Informacje zbierane na bieżąco przez urzędy statystyczne nie obejmują 
wielu zagadnień związanych z sytuacją obszarów wiejskich i nie analizują tak dogłębnie sytuacji rolnictwa, zatem 
statystyki z 2010 r. są w wielu kwestiach najbardziej aktualnymi danymi dostępnymi w momencie sporządzania 
niniejszego dokumentu) 
 

3.7. Leśnictwo 
Lasy zajmują 17,5 % powierzchni obszaru gminy Biała. Największe ich kompleksy występują 
na gruntach wsi Chrzelice, mniejsze na gruntach wsi Czartowice, Pogórze, Nowa Wieś 
Prudnicka i Kolnowice. W ostatnich latach nie obserwuje się znaczącego wzrostu lesistości 
obszaru gminy, także w północnej jej części gdzie jakość produkcyjna gruntów rolnych jest 
mniejsza. Zwiększenie lesistości gminy Biała jest niewielkie ze względu na niewielkie 
tendencję do zalesiania gruntów rolnych o niższych klasach bonitacyjnych przez rolników 
indywidualnych 
Większością lasów w gminie zarządzają lasy państwowe reprezentowane przez dwa 
nadleśnictwa: Prószków (Bory Niemodlińskie) oraz Prudnik (pozostałe lasy). Rozmieszczenie 
lasów w gminie jest nierównomierne. Największe zwarte kompleksy leśne – Bory 
Niemodlińskie występują na północy gminy Biała. 
Zagrożenia 
Zagrożenia dzieli się na trzy grupy: 

 biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne); 
 abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne 

deszcze, wysokie i niskie temperatury); 
 antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia 

przemysłowe, zaśmiecanie lasu). 

3.8. Zasoby przyrodnicze 
Obszary prawnie chronione 
Na terenie Gminy Biała ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, 
- Rezerwat przyrody Jeleni Dwór, 
- Pomniki przyrody – 2 szt. 
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Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie 
Został powołany Uchwałą nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 
maja 1988 roku. Obecnie Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich to 
największy w Polsce kompleks leśny w zachodniej części górnej Odry, obejmujący 
powierzchnię 480 km2 najcenniejszych przyrodniczo lasów będących pozostałością 
niegdysiejszej Przesieki Śląskiej, z wciąż jeszcze zachowanymi fragmentami typowych dla 
polskiego niżu lasów mieszanych i liściastych. 
W zbiorowiskach leśnych Borów Niemodlińskich stwierdzono kilka gatunków storczykowatych, 
w tym podkolana białego Platanthera bifolia, kruszczyka szerokolistnego Epipactis helleborine 
i gnieźnika leśnego Neottia nidus-avis, a także barwinka pospolitego Vinca minor, wawrzynka 
wilczełyko Daphne mezereum, konwalię majową Convallaria majalis, śnieżyczkę przebiśnieg 
Galanthus nivalis, lilię złotogłów Lilium martagon i inne.  
Najlepiej poznaną gromadą kręgowców Borów Niemodlińskich są ptaki. Zarejestrowano tu 
m.in. lęgi bąka Botaurus stellaris, łabędzia niemego Cygnus olor, gęsi gęgawy Anser anser, 
mewy śmieszki Larus ridibundus, krzyżówki Anas platyrhynchos, głowienki Aythya ferina i łyski 
Fulica atra. Okoliczne lasy są ostoją bociana czarnego Ciconia nigra, kani czarnej i rudej 
Milvus migrans i M. milvus, trzmielojada Pernis apivorus i dzięcioła zielonosiwego Picus canus. 
Z gatunków borealno-górskich występują tu orzechówki Nucifraga caryocatactes, czyże 
Carduelis spinus, pokrzywnice Prunella modularis i gile Pyrrhula pyrrhula.  
Herpetofauna reprezentowana jest przez zaskrońca Natrix natrix, żmiję zygzakowatą Vipera 
berus, ropuchę paskówkę Bufo calamita, ropuchę zieloną Bufo viridis, grzebiuszkę ziemną 
Pelobates fuscus, padalca Anguis fragilis, jaszczurkę zwinkę Lacerta agilis i jaszczurkę 
żyworodną Lacerta vivipara. W rzekach omawianego obszaru żyją przedstawiciele krainy 
brzany - kiełb Gobio gobio, śliz Nemachilus barbatulus i koza Cobitis taenia - gatunki objęte 
ochroną prawną. (źródło: Makowiecki i Koziarski (red.), 2001).  
 
Rezerwat przyrody Jeleni Dwór 
o powierzchni 3,49 ha powołany Zarządzeniem nr 309 Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 14.09.1959 r. Jest rezerwatem utworzonym w celu zachowania fragmentu 
lasu mieszanego naturalnego pochodzenia – pozostałości po dawnej puszczy. Trzon 
rezerwatu stanowi starodrzew z sosną , świerkiem i dębem szypułkowym. W rezerwacie 
występuje duża liczba gatunków mszaków. Niestety od kilkunastu lat postępuje proces 
zamierania drzew, w  następstwie czego doszło do silnego zadarnienia dna lasu (bujny rozwój 
roślinności zielnej). Obecnie płat lasu w granicach rezerwatu reprezentuje fazę rozpadu 
drzewostanu, brak jest młodszego pokolenia o właściwym dla tego zespołu składzie 
gatunkowym. 
 
Pomniki przyrody 
Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020, poz. 55 - 
tekst jednolity) pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich 
skupiska, o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub 
krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych 
tworów, okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, 
wodospady.  
 
Tabela 8. Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy Biała (na podstawie danych RDOŚ 
Opole) 

Lp Obiekt Gmina / Obręb Podstawa prawna 

1. 

drzewo (gatunek: Cis 
pospolity - Taxus baccata; 
pierśnica: 67cm; 
wysokość: 17m) 

Gmina Biała - Nadleśnictwo: 
Prószków, Obręb leśny: 

Chrzelice, Leśnictwo: 
Chrzelice, Oddz.: 193 

Ogłoszenie PRWN w Opolu z dn. 6 
lipca 1957 r. o uznaniu niektórych 

drzew za pomniki przyrody. 
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2. 

drzewo (gatunek: 
Modrzew europejski - 
Larix decidua ; pierśnica: 
112cm; wysokość: 35m) 

Gmina Biała - Nadleśnictwo: 
Prószków, Obręb leśny: 

Chrzelice, Leśnictwo: Jeleni 
Dwór, Oddz.: 71 

Rozporządzenie Nr P/01/2000 
Wojewody Opolskiego z dn. 3 

stycznia2000 r. w sprawie uznania 
za pomniki przyrody 

Źródło: RDOŚ Opole, 2021 

3.9. Jakość powietrza atmosferycznego. 
Na terenie Gminy Biała Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu nie prowadzi 
bezpośredniego monitoringu jakości powietrza. Pomiary wykonywane są przez stacje 
pomiarowe na obszarze „strefy opolskiej”, rejestrujące stężenia średnioroczne substancji 
w wyznaczonych punktach.  
Klasyfikację stref za rok 2019 wykonano w oparciu o następujące założenia: 

- klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest 
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 

- klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza 
wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary 
przekroczeń wartości dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy 
wyłącznie pyłu PM2,5); 

- klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość 
dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 
oraz dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie 
programu ochrony powietrza POP. 

 
Tabela 9. Wyniki rocznej oceny jakości powietrza za rok 2019. 

Strefa Ochrona zdrowia 

Strefa 
opolska 

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

A A A A A C A A A A C A 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok  2019 rok GIOS-DMŚ-
RWMŚ w Opolu 

 
Na podstawie „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2019” obszar 
Gminy Biała w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: 

- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom PM2,5, SO2, NO2, C6H6, 
CO, Pb, As, Cd, Ni i O3, natomiast do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów substancji PM10 i B(a)P. 

 
Do obszarów przekroczeń zaliczono część terenów Gminy Biała: 

- ze względu na przekroczenia poziomu docelowego wartości średniorocznej B(a)P, 
- ze względu na przekroczenia poziomu długoterminowego (śr. 8-godz.) O3. 

 
W obecnym Programie ochrony powietrza określono konieczne poziomy redukcji 
poszczególnych zanieczyszczeń dla gmin strefy opolskiej, w tym dla Gminy Biała. Konieczna 
redukcja zanieczyszczeń do 2025 roku wynosi: 
miasto Biała: 

- ładunek pyłu zawieszonego PM10: 2,47 Mg, 
- ładunek pyłu zawieszonego PM2,5: 2,43 Mg, 
- ładunek B(a)P: 0,001 Mg, 

obszar wiejski Biała: 
- ładunek pyłu zawieszonego PM10: 8,89 Mg, 
- ładunek pyłu zawieszonego PM2,5: 8,76 Mg, 
- ładunek B(a)P: 0,004 Mg. 
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4. SYSTEMY ENERGETYCZNE 

4.1. Ogólna charakterystyka infrastruktury technicznej 
Na podstawie danych zawartych w dokumentach strategicznych Gminy Biała, aktualnych 
danych przekazanych przez dostawców energii elektrycznej, ciepła i gazu oraz informacji 
KOBiZE sporządzono analizę stanu istniejącego systemu ciepłowniczego, systemu 
gazowniczego i elektroenergetycznego. Wskazane elementy infrastruktury technicznej Gminy 
Biała są obsługiwane przez firmy do których należą: 
- Tauron Dystrybucja S.A. w zakresie systemu elektroenergetycznego; 
- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oraz GAZ-SYSTEM SA w zakresie systemu 

gazowego; 
- Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu w zakresie systemu ciepłowniczego. 

  
 4.1.1. System ciepłowniczy 

Na terenie Gminy Biała (tak w mieście Biała jak i na terenach wiejskich) brak jest 
scentralizowanego systemu ciepłowniczego.  Funkcjonują natomiast kotłownie lokalne, 
będące w zarządzie Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. produkujące ciepło na użytek 
mieszkańców (wspólnot mieszkaniowych). Poza tym na terenie miasta funkcjonują głównie 
indywidualne źródła ciepła o niskich mocach. Źródła te są przyczyną tzw. „niskiej emisji". 
Spaliny emitowane przez kominy o wysokości około 10 m (budynki mieszkalne), 
rozprzestrzeniają się w przyziemnych warstwach atmosfery. Niska wysokość emitorów 
w powiązaniu z częstą w okresie zimowym inwersją temperatury, sprzyja kumulacji 
zanieczyszczeń (głównie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5) - szczególnie na terenie miasta 
Biała, które stanowi obszar najsilniej zurbanizowany na terenie gminy. 
 
Tabela 10. Kotłownie lokalne na terenie Gminy Biała (w zarządzie ECO S.A.) 

Nr 
kotłowni 

Adres Typ kotła 
Moc 

zainstalowana 
MW 

Paliwo 

624 Moniuszki 8 
KDO - Economic 
KDO - Economic 

0,100 
0,075 

węgiel 
węgiel 

625 Rynek 6-9 
EKO Plus 
EKO Plus 

0,450 
0,250 

węgiel 
węgiel 

626 Kołłątaja 4 
Duornai 200 
Duomat 150 

0,200 
0,150 

węgiel 
węgiel 

627 Rynek 10 
Duomat 150 
Duomat 150 

0,150 
0,150 

węgiel 
węgiel 

Źródło informacje pozyskane z ECO S.A. 
 
Tabela 11. Zużycie paliwa, zapotrzebowanie odbiorców na moc cieplną i ciepło 
wyprodukowane/sprzedane w latach 2016-2019 

Rok 
Ilość paliwa 

Zapotrzebowanie 
odbiorców na moc 

cieplną 

Ciepło 
wyprodukowane/ 

sprzedane 

[Mg] [MW] GJ 

2016 642 2,140 11 632 

2017 631 2,135 11 263 

2018 581 2,267 10 503 

2019 483 1,638 7 383 

Źródło informacje pozyskane z ECO S.A. 
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Tabela 12. Sieci cieplne na terenie Gminy Biała. 

Długość sieci cieplnych niskotemperaturowych 
zasilanych z kotłowni lokalnych w rozbiciu na 

techn. budowy - stan na 01.01,2020r. 

tradycyjna km 0,098 

preizolowana km 0,407 

Razem: km 0,505 

Źródło informacje pozyskane z ECO S.A. 

4.2. System gazowniczy.  
Operatorem sieci gazociągów przesyłowych jest GAZ-SYSTEM S.A., który poinformował, że 
na terenie Gminy Biała nie eksploatuje sieci gazowej wysokiego ciśnienia. GAZ-SYSTEM 
S.A., zgodnie z uzgodnionym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki „Planem Rozwoju 
w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 
2018-2027" nie zakłada rozbudowy systemu przesyłowego na wymienionym terenie. 

4.3. System elektroenergetyczny 

4.3.1. Sieć przesyłowa 
Na obszarze Gminy Biała, jak ma to miejsce na reszcie obszaru kraju, siecią przesyłową 
zarządza przedsiębiorstwo energetyczne Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna. 
Na terenie Gminy Biała Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. eksploatują sieć energetyczną 
110 kV. 

4.3.2. Sieć dystrybucyjna 
Operatorem dystrybucyjnego systemu elektroenergetycznego (OSD) na terenie Gminy Biała 
jest TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu. Na podstawie otrzymanych od dostawcy 
energii informacji opisano aktualny stan systemu energetycznego i jego podstawowe 
parametry: 
Zapotrzebowanie na moc elektryczną przez odbiorców w Gminie Biała na rok 2019 zasilanych 
z sieci TAURON Dystrybucja Oddział w Opolu wynosiło ok. 0,8 MW. 
1. Na terenie Gminy Biała zlokalizowane są urządzenia elektroenergetyczne: 

• napowietrzne linie elektroenergetyczne 110kV o relacjach: 
- Ceglana - Hajduki - dł. 17560,40 m, 
- Zdzieszowice - Hajduki - dł. 17560,40 m, 

• rozdzielnia sieciowa 15kV RS Chrzelice, 
• linie napowietrzne i kablowe 15kV, 
• linie napowietrzne i kablowe 0,4kV. 

 
Odbiorcy z Gminy Biała są zasilani z GPZ Prudnik i GPZ Hajduki: 
 
Tabela 13. GPZ zasilające teren Gminy Biała. 

Nazwa stacji i 
symbol 

Moc 
[MVA] 

Napięcie w 
stacji [kV/kV] 

Obciążenie 
[MW] 

Układ rozdzielni 110kV 

Prudnik PRU 
TR1 -16 
TR2 - 16 

110/15 
110/15 

ok. 12 
Jednosystemowy sekcjonowany 

Hajduki 
TR1 -25 
TR2- 25 

110/15 
110/15 

ok. 12,5 
2-systemowy (w tym jeden 
sekcjonowany) 

Źródło: Informacja Tauron Dystrybucja Oddział w Opolu 2020. 
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Tabela 14. Stacje transformatorowe 15/0,4kV na terenie Gminy Biała. 

Numer 
stacji 
SN/nN 

Maksymalna 
moc stacji 

[kVA] 
Nazwa stacji SN/nN Wykonanie stacji Własność Miejscowość 

OPZ70694 250 Kolonia Otocka Napowietrzna Własna Otoki 

OPZ70129 250 Otoki Wnętrzowa Własna Otoki 

OPZ70142 250 Radostynia Wnętrzowa Własna Radostynia 

OPZ70674 250 Śmicz Słupowa Napowietrzna Własna Śmicz 

OPZ70675 250 Śmicz Kościół Napowietrzna Własna Śmicz 

OPZ70107 250 Grabina Kościół Napowietrzna Własna Grabina 

OPZ70104 250 Górka Prudnicka Wnętrzowa Własna Górka Prudnicka 

OPZ70105 250 Grabina Wnętrzowa Własna Grabina 

OPZ70100 250 Brzeźnica Wnętrzowa Własna Górka Prudnicka 
OPZ70118 250 Kolonia Ligocka Napowietrzna Własna Ligota Bialska 

OPZ70106 250 Grabina SKR Napowietrzna Własna Grabina 

OPZ70742 250 Pogórze Łąkowa Napowietrzna Własna Pogórze 

OPZ75015 400 Pogórze Biomasa Napowietrzna Obca Górka i Prudnicka 

OPZ70154 250 Frącki Napowietrzna Własna Pogórze 

OPZ70754 400 Brzeźnica Remiza Napowietrzna Własna Górka Prudnicka 

OPZ70226 250 Radostynia Stadnina 
Koni 

Napowietrzna Własna Radostynia 

OPZ70133 250 Pogórze Wnętrzowa Własna Pogórze 

OPZ70134 250 Pogórze Słupowa Napowietrzna Własna Pogórze 

OPZ70743 250 Pogórze Stawowa Napowietrzna Własna Pogórze 

OPZ70353 250 Brzeźnica Kolonia Napowietrzna Własna Górka Prudnicka 
OPZ70483 400 Mokra RSP Wnętrzowa Wspólna Mokra 

OPZ70482 400 Mokra Boisko Wnętrzowa Wspólna Mokra 

OPZ70526 250 Pogórze SKR Napowietrzna Wspólna Górka Prudnicka 

OPZ70123 250 Łącznik Kolonia Napowietrzna Własna Łącznik 

OPZ70120 250 Łącznik Rozgałęźna Wnętrzowa Własna Łącznik 

OPZ70122 250 Łącznik GS Napowietrzna Własna Łącznik 

OPZ70644 250 Chrzelice RSP Napowietrzna Wspólna Chrzelice 

OPZ70101 0 Chrzelice Szkoła Napowietrzna Własna Chrzelice 

OPZ70480 250 Jeleni Dwór Napowietrzna Własna Chrzelice 

OPZ70126 250 Mokra Wnętrzowa Własna Mokra 

OPZ70103 250 Dębina Wnętrzowa Własna Łącznik 

OPZ70127 0 Mokra Słupowa Napowietrzna Wspólna Mokra 

OPZ70525 250 Krobusz RSP Napowietrzna Wspólna Krobusz 

OPZ70113 250 Krobusz Wnętrzowa Własna Krobusz 

OPZ70128 250 Ogiernicze Wnętrzowa Własna Ogiernicze 

OPZ70114 250 Żabnik Napowietrzna Własna Krobusz 

OPZ70554 250 Nowa Wieś Prudnicka Wnętrzowa Własna Nowa Wieś 
Prudnicka 

OPZ70121 250 Łącznik Wnętrzowa Własna Łącznik 

OPZ70124 315 Łącznik Młyńska Wnętrzowa Własna Łącznik 

OPZ70484 630 Łącznik Unia Wnętrzowa Własna Łącznik 
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OPZ70506 630 Łącznik Fabryczna Wnętrzowa Własna Łącznik 

OPZ70102 250 Chrzelice Wnętrzowa Własna Chrzelice 

OPZ75075 250 Łącznik Żwirownia Napowietrzna Obca Łącznik 

OPZ75060 250 Łącznik Gospodarstwo 
Rybackie 

Napowietrzna Obca Łącznik 

OPZ70576 630 Biała Wytwórnia Wód Wnętrzowa Wspólna Biała 

OPZ70097 250 Biała Stare Miasto Wnętrzowa Własna Biała 

OPZ70117 315 Biała GS Wnętrzowa Własna Biała 

OPZ70112 0 Kolnowice Kolonia Napowietrzna Własna Kolnowice 

OPZ70111 250 Kolnowice Wnętrzowa Własna Kolnowice 

OPZ70115 250 Laskowiec Wnętrzowa Własna Laskowiec 

OPZ70125 250 Miłowice Wnętrzowa Własna Miłowice 

OPZ70150 250 Śmicz Wnętrzowa Własna Śmicz 

OPZ70136 125 Prężyna MBM Napowietrzna Własna Prężyna 

OPZ70135 250 Prężyna Wnętrzowa Własna Prężyna 

OPZ70137 250 Prężyna Słupowa Napowietrzna Własna Prężyna 

OPZ70657 630 Biała Kopernika Wnętrzowa Własna Biała 

OPZ70450 250 Biała Unia Wnętrzowa Własna Biała 

OPZ70094 250 Biała Szkolna Wnętrzowa Własna Biała 

OPZ70099 250 Biała Świerczewskiego Napowietrzna Własna Biała 

OPZ70116 250 Ligota Bialska Wnętrzowa Własna Ligota Bialska 

OPZ70692 250 Radostynia Osiedle Napowietrzna Własna Ligota Bialska 

OPZ70691 250 Ligota Bialska Poczta Napowietrzna Własna Ligota Bialska 

OPZ70098 500 Biała Kościuszki Wnętrzowa Własna Biała 

OPZ70095 250 Biała Rozgałęźna Wnętrzowa Własna Biała 

OPZ70149 250 Szonowice Wnętrzowa Własna Biała 

OPZ70148 250 Szonowice Przelot Wnętrzowa Własna Biała 

OPZ70151 250 Wasiłowice Wnętrzowa Własna Wasiłowice 

OPZ70665 250 Wasiłowice Słupowa Napowietrzna Własna Wasiłowice 

OPZ75084 250 Biała Cegielnia Wnętrzowa Obca Wasiłowice 

OPZ70745 400 Biała Ustronianka Wnętrzowa Wspólna Biała 

OPZ70560 250 Biała Skup Buraków Napowietrzna Wspólna Biała 

OPZ70155 315 Biała 1000-Lecia Wnętrzowa Własna Biała 

OPZ75049 250 Biała Wodociągi Napowietrzna Obca Biała 

OPZ75058 0 Biała Lipowa Napowietrzna Obca Biała 

OPZ75057 400 Biała POM Napowietrzna Obca Biała 

OPZ70556 250 Solec Wnętrzowa Własna Solec 

OPZ70431 250 Gostomia Słupowa Napowietrzna Własna Gostomia 

OPZ70559 250 Gostomia Wnętrzowa Wspólna Gostomia 

OPZ70557 250 Rostkowice Napowietrzna Wspólna Rostkowice 

OPZ75059 250 Wilków RSP Napowietrzna Obca Wilków 

OPZ70558 250 Wilków Wnętrzowa Własna Wilków 

OPZ70555 250 Browieniec Polski Wnętrzowa Własna Browieniec Polski 

OPZ75069 630 Biała Ustronianka 2 Wnętrzowa Obca Biała 

OPZ75055 0 Olbrachcice SKR Napowietrzna Obca Olbrachcice 
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OPZ70544 0 Józefo wek Wnętrzowa Własna Józefo wek 

OPZ70549 250 Olbrachcice Wnętrzowa Własna Olbrachcice 

Źródło: Informacja Tauron Dystrybucja Oddział w Opolu 2020. 
 
Obecnie zakłada się, że w najbliższych latach roczny wzrost zapotrzebowania na energię 
elektryczną będzie się mieścił w granicach 0,5 % + 1 %. 
 
Obciążenia prądowe torów sieci SN wychodzących z GPZ-tów, zasilających odbiorców na 
terenie Gminy Biała przedstawia tabela poniżej. 
 
Tabela 15. Obciążenia prądowe torów sieci wychodzących z GPZ zasilających odbiorców na 
terenie Gminy Biała 

Nazwa GPZ 
Nr i nazwa 

pola 
Tereny zasilane 

Obciążenie pola 

[A] [MW] 

GPZ Prudnik 23 Biała 74 1,86 

GPZ Hajduki 44 Koln 

Wasiłowice, Biała, Ligota Bialska, Radostynia, 
Solec, Gostomia, Rostkowice, Wilków, Browiniec 
Polski, Szonowice, Prężyna, Miłowice, Śmicz, 
Kolnowice, Laskowiec, Kolnowice Kolonia 

42 1,06 

GPZ Hajduki 35 Otok 

Brzeźnica, Łącznik, Mokra, Ogiernicze, Dębina, 
Krobusz, Żabnik, Nowa Wieś Prudnicka, 
Pogórze, Górka, Radostynia, Frącki, Grabina, 
Kolonia Ligocka, Otoki, Chrzelice, Śmicz, Kolonia 
Otocka, Pleśnica, Jeleni Dwór 

35 0,88 

GPZ Prudnik 13 Głóg Olbrachcice, Józefówek 13 0,33 

 
Ilość zużytej energii elektrycznej na terenie m. Biała stale rośnie. Poniższe tabele 
przedstawiają ilość zużytej energii przez odbiorców w rozbiciu na umowy dystrybucyjne 
i umowy kompleksowe oraz ilość zużytej energii elektrycznej w latach 2016 – 2019 (Tauron 
Dystrybucja S.A. posiada dane tylko dla terenu m. Biała). 
Rok 2016: 

 
Tabela 16. Umowy kompleksowe na terenie m. Biała – rok 2016 

Grupa odbiorców energii 
elektrycznej - 2016 r. 

Ilość odbiorców energii 
elektrycznej 

Roczne zużycie energii 
elektrycznej [MWh/rok] 

Grupa taryfowa A (odbiorcy na 
wysokim napięciu) 

- - 

Grupa taryfowa B (odbiorcy 
pobierający energię el. na cele 
produkcyjne i usługowe na 
średnim napięciu) 

1 9 210 

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

115 727 

Grupa taryfowa G (odbiorcy 
komunalno-bytowi na niskim 
napięciu) 

966 2 146 

Razem: 1 082 12 083 
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Tabela 17. Umowy dystrybucyjne na terenie m. Biała – rok 2016 

Grupa odbiorców energii 
elektrycznej - 2016 r. 

Ilość odbiorców energii 
elektrycznej 

Roczne zużycie energii 
elektrycznej [MWh/rok] 

Grupa taryfowa A (odbiorcy na 
wysokim napięciu) 

- - 

Grupa taryfowa B (odbiorcy 
pobierający energię el. na cele 
produkcyjne i usługowe na 
średnim napięciu) 

1 63 

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

91 1 278 

Razem: 92 1 341 

 
Rok 2017: 
 
Tabela 18. Umowy kompleksowe na terenie m. Biała – rok 2017 

Grupa odbiorców energii 
elektrycznej - 2017 r. 

Ilość odbiorców energii 
elektrycznej 

Roczne zużycie energii 
elektrycznej [MWh/rok] 

Grupa taryfowa A (odbiorcy na 
wysokim napięciu) 

- - 

Grupa taryfowa B (odbiorcy 
pobierający energię el. na cele 
produkcyjne i usługowe na 
średnim napięciu) 

5 8 957 

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

117 593 

Grupa taryfowa G (odbiorcy 
komunalno-bytowi na niskim 
napięciu) 

971 2 213 

Razem: 1 093 11 763 

 
Tabela 19. Umowy dystrybucyjne na terenie m. Biała – rok 2017 

Grupa odbiorców energii 
elektrycznej - 2017 r. 

Ilość odbiorców energii 
elektrycznej 

Roczne zużycie energii 
elektrycznej [MWh/rok] 

Grupa taryfowa A (odbiorcy na 
wysokim napięciu) 

- - 

Grupa taryfowa B (odbiorcy 
pobierający energię el. na cele 
produkcyjne i usługowe na 
średnim napięciu) 

1 71 

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

87 1 325 

Razem: 88 1 396 
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Rok 2018: 
 
Tabela 20. Umowy kompleksowe na terenie m. Biała – rok 2018 

Grupa odbiorców energii 
elektrycznej - 2018 r. 

Ilość odbiorców energii 
elektrycznej 

Roczne zużycie energii 
elektrycznej [MWh/rok] 

Grupa taryfowa A (odbiorcy na 
wysokim napięciu) 

- - 

Grupa taryfowa B (odbiorcy 
pobierający energię el. na cele 
produkcyjne i usługowe na 
średnim napięciu) 

1 53 

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

115 514 

Grupa taryfowa G (odbiorcy 
komunalno-bytowi na niskim 
napięciu) 

971 2 220 

Razem: 1 087 2 787 

 
Tabela 21. Umowy dystrybucyjne na terenie m. Biała – rok 2018 

Grupa odbiorców energii 
elektrycznej - 2018 r. 

Ilość odbiorców energii 
elektrycznej 

Roczne zużycie energii 
elektrycznej [MWh/rok] 

Grupa taryfowa A (odbiorcy na 
wysokim napięciu) 

- - 

Grupa taryfowa B (odbiorcy 
pobierający energię el. na cele 
produkcyjne i usługowe na 
średnim napięciu) 

5 9 558 

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

86 1 380 

Razem: 91 10 938 

 
Rok 2019: 

 
Tabela 22. Umowy kompleksowe na terenie m. Biała – rok 2019 

Grupa odbiorców energii 
elektrycznej - 2019 r. 

Ilość odbiorców energii 
elektrycznej 

Roczne zużycie energii 
elektrycznej [MWh/rok] 

Grupa taryfowa A (odbiorcy na 
wysokim napięciu) 

- - 

Grupa taryfowa B (odbiorcy 
pobierający energię el. na cele 
produkcyjne i usługowe na 
średnim napięciu) 

1 23 

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

118 571 

Grupa taryfowa G (odbiorcy 
komunalno-bytowi na niskim 
napięciu) 

969 2 208 
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Razem: 1 088 2 802 

 
Tabela 23. Umowy dystrybucyjne na terenie m. Biała – rok 2019 

Grupa odbiorców energii 
elektrycznej - 2019 r. 

Ilość odbiorców energii 
elektrycznej 

Roczne zużycie energii 
elektrycznej [MWh/rok] 

Grupa taryfowa A (odbiorcy na 
wysokim napięciu) 

- - 

Grupa taryfowa B (odbiorcy 
pobierający energię el. na cele 
produkcyjne i usługowe na 
średnim napięciu) 

5 9 614 

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

82 4 124 

Razem: 87 13 738 

 
Zgodnie z informacjami spółki TAURON DYSTRYBUCJA S.A. stan sieci i pozostałej 
infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Gminy Biała jest dobry, w związku z czym nie 
występują zagrożenia związane z bezpieczeństwem dostaw energii do odbiorców. Według 
danych spółki, zagrożenia dostaw energii mogą powstać w szczególności w następstwie: 
- działań wynikających z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, 
- katastrofy naturalnej albo bezpośredniego zagrożenia wystąpienia awarii technicznej 

w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. 2017 r. Poz. 1897 – tekst jednolity); 

- wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw lub energii 
elektrycznej z innego kraju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zakłóceń 
w funkcjonowaniu systemów elektroenergetycznych połączonych z krajowym systemem 
elektroenergetycznym; 

- strajku lub niepokojów społecznych; 
- obniżenia dostępnych rezerw zdolności wytwórczych poniżej niezbędnych wielkości, 

o których mowa w art. 9g instrukcje ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej 
ust. 4 pkt 9, lub braku możliwości ich wykorzystania. 

Zgodnie z szacunkami spółki zakłada się, że w najbliższych latach wzrost zapotrzebowania na 
energię elektryczną będzie mieścił się w granicach 0,5 - 1 %. 
Obecna infrastruktura na terenie Gminy Biała pokrywa obecne zgłaszane zapotrzebowanie na 
energię elektryczną. Jednocześnie spółka wskazuje, na istniejące rezerwy umożliwiające 
zaspokajanie potrzeb w zakresie energii elektrycznej, zgłaszane przez nowych odbiorców. 
Stan techniczny sieci na terenie Gminy został określony jako dobry, wszystkie ewentualne 
działania modernizacyjne oraz inwestycyjne na bieżąco będą zgłaszane i nanoszone do planu 
inwestycyjnego. 

Zużycie energii elektrycznej w Gminie Biała.. 
W odniesieniu  na 1 mieszkańca powiatu prudnickiego (wg danych GUS-brak danych na 
poziomie gminy) roczne zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca/rok wyniosło w 2019 
roku 863,2 kWh. W latach 2010-2019 r. odnotowano wahania zużycia energii elektrycznej 
przez gospodarstwa domowe, spowodowane zmianami średniego zużycia energii elektrycznej 
na 1 mieszkańca oraz spadkiem liczby ludności, co przedstawia tabela poniżej: 
 

 

 

Id: E525256E-4C6D-4A49-88FF-BF7553FA29A3. Projekt Strona 32



Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Biała 
 

33 

 

Tabela 24. Zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe w Gminie Biała. 

Rok 

Średnie zużycie 
energii elektrycznej 

na 1 mieszkańca 
powiatu prudnickiego 

[kWh/rok] 

Liczba 
mieszkańców 

Roczne zużycie 
energii elektrycznej 

[MWh/rok] 

2010 947,5 11 096 10 513,5 
2011 876,5 11 001 9 642,4 
2012 861,2 10 972 9 449,1 
2013 863,7 10 827 9 351,3 
2014 841,9 10 793 9 086,6 
2015 827,5 10 721 8 871,6 
2016 833,7 10 686 8 908,9 
2017 868,7 10 647 9 249,0 
2018 861,4 10 624 9 151,5 
2019 863,2 10 565 9 119,7 

 
W ostatnich 10 latach roczne zużycie energii elektrycznej uległo zmniejszeniu (z niewielkimi 
wahaniami w niektórych latach). Zmniejszeniu uległo także zużycie energii przez  
gospodarstwa domowe.  
Aktualne szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej przez system oświetlenia ulicznego 
na terenie Gminy Biała wynosi ok. 535 MWh. 
Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną gminnych budynków użyteczności 
publicznej wynosi 168,809 MWh.  
 
Konserwacja oraz utrzymanie systemu oświetlenia ulicznego w należytym stanie technicznym 
Konserwacją oraz bieżącym utrzymaniem systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Biała zajmuje się TAURON Dystrybucja Serwis S.A. W ramach realizacji usługi do 
obowiązków wykonawcy należą: 

- okresowe oględziny instalacji oświetleniowej, 
- okresowe przeglądy techniczne instalacji oświetleniowej - według oceny stanu 

technicznego, 
- dotrzymywanie standardów jakościowych świecenia opraw, 
- wymiana przepalonych lub wyeksploatowanych źródeł światła, 
- kontrola stanu świecenia opraw, 
- wymiana uszkodzonych elementów opraw oświetleniowych, 
- wymiana uszkodzonych wysięgników, drzwiczek wnęk latarń, przewodów wewnętrznych 

slupów lub wysięgników, 
- wymiana uszkodzonych podstaw bezpiecznikowych i przepalonych wkładek topikowych, 
- zabezpieczenie przed korozją metalowych slupów, wysięgników i szafek oświetleniowych, 
- pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej, 
- likwidacja awarii zasilających i urządzeń sterujących, 
- programowanie urządzeń sterujących oświetleniem, 
- wycinka gałęzi drzew na trasach linii napowietrznych, 
- kompleksowe załatwienie spraw związanych z utylizacją zużytych źródeł światła, 
- przyjmowanie wszelkich reklamacji w sprawach funkcjonowania oświetlenia. 

5. ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO 

5.1. System gazowniczy 
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z .o.o. obecnie nie posiada plany sieci gazowej 
zlokalizowanej na terenie Gminy. Rozbudowa sieci zdeterminowana jest przez pojawianie się 
nowych odbiorców, których wnioski o rozbudowę spełniają kryteria techniczne i ekonomiczne 
przyłączenia do sieci gazowej. 
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5.2. System elektroenergetyczny 
Analiza istniejącego systemu elektroenergetycznego wskazuje na wysoki poziom 
bezpieczeństwa. Ze względu na znaczący udział napowietrznych linii elektroenergetycznych 
należy wziąć pod uwagę potencjalną awaryjność wynikającą z sił natury. Dlatego należy dążyć 
- w przypadku obiektów o strategicznym znaczeniu - do zapewnienia rezerwowych źródeł 
zasilania, a także wspierania energetyki rozproszonej i alternatywnych źródeł energii. 
Istnieje możliwość rozbudowy systemu, a także podłączania nowych odbiorców w miarę 
zapotrzebowania. 

5.3. System ciepłowniczy 
Aktualne zapotrzebowanie na moc cieplną pokrywane przez kotłownie lokalne na terenie  
miasta wynosi ok. 1,638 MW (2019 r.), ciepło wyprodukowane 7 383 GJ. Spółka eksploatuje 
na terenie miasta Biała źródła ciepła oraz sieci ciepłownicze niskotemperaturowe o łącznej 
długości 0,505 km. Spółka posiada cztery źródła ciepła:  

- kotłownię K-624 przy ul. Moniuszki 8,  
- kotłownię K-625 Rynek 6-9, 
- kotłownię K-626 przy ul. Kołłątaja 4, 
- kotłownię K-627 Rynek 10.  

Wszystkie kotłownie zasilane są węglem kamiennym. Aktualnie na terenach wiejskich Gminy 
nie ma możliwości utworzenia centralnego systemu ciepłowniczego, czy też podłączenia wsi 
do istniejącego już systemu. Jedynym rozwiązaniem jest korzystanie z indywidualnych 
kotłowni gazowych, olejowych, węglowych oraz pomp ciepła. 

5.4. Zabezpieczenie kompleksowe mikroinstalacji działających w systemie 
energetycznym 
Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 (Dz.U. 2020 poz. 833 – tekst 
jednolity ze zm.) przedsiębiorstwo energetyczne będące operatorem sieci jest zobowiązane 
do przyłączenia systemu wytwórczego odnawialnych źródeł energii do swojej sieci. 
W obecnych czasach instalacje fotowoltaiczne cieszą się dużą popularnością, dlatego też 
proces ten został skonstruowany w sposób prosty i przejrzysty dla inwestora. Pierwszym 
krokiem jest złożenie „Wniosku o wydanie warunków przyłączenia". W odpowiedzi zakład 
energetyczny określa warunki przyłączenia oraz opracowuje projekt umowy o przyłączenie do 
sieci. Następnie zostaje podpisana obustronna umowa o przyłączenie do sieci, która stanowi 
podstawę do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych związanych 
z realizacją przyłączenia obiektu do sieci. Procedura skonstruowana w taki sposób pozwala 
w jak najkrótszym czasie wypełnić obowiązki nałożone na każdą ze stron, co w efekcie 
pozwala na jak najszybsze rozpoczęcie produkcji energii. 
Głównym zabezpieczeniem instalacji fotowoltaicznej stanowi ochrona przeciwprzepięciowa. 
Jest ona uzupełnieniem ochrony odgromowej, ma ona za zadanie ochronę instalacji przed 
skutkami przepięć w sieci elektroenergetycznej, które mogą być spowodowane awariami 
w sieci lub wyładowaniami atmosferycznymi. Wszelkie zasady stosowania ochrony 
przeciwprzepięciowych dla systemów fotowoltaicznych zawarte są w normie PN-EN 
61173:2002 „Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy 
elektrycznej". W celu zabezpieczenia systemów fotowoltaicznych przed przepięciami 
powstałymi po stronie napięcia stałego stosuje się ograniczniki przepięć SPD, natomiast po 
stronie prądu przemiennego stosowane są standardowe ograniczniki. Po stronie prądu stałego 
nie występuje przejście prądu przez zero, dlatego gaszenie prądów zwarciowych jest znacznie 
trudniejsze. Niewłaściwy dobór ograniczników przepięć może stwarzać zagrożenie pożarowe 
dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W przypadku wystąpienia pożaru podstawową 
zasadą jaką należy się kierować to przeprowadzenie procesu gaszenia, w taki sposób jakby 
wszystko było pod napięciem, ponieważ nawet po odłączeniu instalacji od inwertera 
w instalacji może płynąć energia elektryczna. 
Powstawanie prądu wstecznego w łańcuchach PV związane jest ze zwarciami w modułach lub 
z wadliwym okablowaniem. Ma to miejsce, gdy napięcie w obwodzie otwartym jednego 
łańcucha jest znacząco różne od otwartego napięcia równoległych łańcuchów podłączonych 
do tego samego inwertera. Wytworzona energia elektryczna przepływa od nieuszkodzonych 
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łańcuchów do wadliwego zamiast przez przekształtnik. Prąd wsteczny skutkuje 
niekontrolowanym wzrostem temperatury i pożarami instalacji fotowoltaicznej, z tego powodu 
producent powinien przedstawić maksymalną wartość prądu wstecznego. Za zabezpieczenie 
przed prądem wstecznym w instalacjach fotowoltaicznych odpowiada bezpiecznik z wkładką 
topikową. Wkładki te muszą posiadać charakterystykę gPV, aby móc sprawnie wyłączać już 
niewielkie przeciążenia, które mogłyby uszkodzić moduły. Wkładki te stanowią bezpieczniki I 
poziomu - mają za zadanie wyłączenie prądu zwarciowego w obszarze paneli. Poziom 
zabezpieczeń II poziomu występuje tuż przed falownikiem. Najczęściej stosowane są również 
wkładki topikowe PV DC pracujące na prądzie stałym. Umieszczane one są w podstawach 
bezpiecznikowych i dają możliwość szybkiego odłączenia falownika od całej tablicy. 
Ważnym aspektem jest również bezpieczeństwo podczas pracy, konserwacji w sytuacjach 
awaryjnych. W tym celu wykorzystywane są rozłączniki znajdujące się po obu stronach 
falownika - po stronie prądu stałego i przemiennego. Mają one za zadanie izolację falownika 
w momencie prac  serwisowych, modernizacji instalacji itp. Należy zamontować tyle 
rozłączników, aby umożliwić bezpieczną eksploatację instalacji fotowoltaicznej. 
W przypadku, gdy moc mikroinstalacji nie jest większa niż moc zamówiona określona 
w warunkach przyłączenia, wystarczy jedynie zgłoszenie. W sytuacji gdy całkowita moc 
zainstalowana jest większa niż ta określona w warunkach przyłączenia, wymagana jest 
umowa o przyłączenie. Gdy moc mikroinstalacji jest większa niż 10 kW, to operator sieci 
dystrybucyjnej może ograniczyć pracę danej mikroinstalacji lub nawet odłączyć ją od sieci, gdy 
wytworzona przez nią energia elektryczna stanowi zagrożenie dla funkcjonowania sieci 
elektroenergetycznej. Uwzględniając stopień zagrożenia bezpieczeństwa pracy 
poszczególnych rejonów sieci, operator sieci w pierwszej kolejności ogranicza pracę 
mikroinstalacji proporcjonalnie do zainstalowanej mocy instalacji, a w ostateczności odłączaj 
ją od sieci. Ograniczenie pracy instalacji jest związane ze współczynnikiem jednoczesności. 
Jeśli na danym obszarze występować będzie duże natężenie promieniowania słonecznego, to 
wszystkie mikroinstalacje fotowoltaiczne rozpoczną produkcję energii elektrycznej z mocą 
zbliżoną do nominalnej. Zakładając, że instalacje te będą bardzo rozpowszechnione, należy 
się spodziewać równoczesnego wytwarzania i oddawania do sieci dystrybucyjnej energii 
elektrycznej. Obecna infrastruktura elektroenergetyczna nie jest przygotowana na takie 
zjawisko, jest to spowodowane zakładaną wartością współczynnika jednoczesności na 
poziomie 30 - 35%. 
Brakuje również przepisów jednoznacznie określających, w jaki sposób ma być dokonywane 
ograniczenie mocy. Jednakże zgodnie z literą Prawa energetycznego zakład energetyczny 
jest zobowiązany do przyłączania nowych instalacji fotowoltaicznych do istniejącej sieci 
elektroenergetycznej, z tego powodu zmuszony jest on do jej modernizacji w celu 
przystosowania do nowego, stale rosnącego obciążenia sieci. 
Jednym z sposobów pozwalających na zabezpieczenia kompleksowe budowy wielu 
mikroinstalacji na terenie Gminy jest budowa instalacji hybrydowych, które pozwalają na 
zmagazynowanie energii w tzw. „magazynach energii". Instalacja taka w pierwszej kolejności 
magazynuje energię w urządzeniu - akumulatorze, a następnie niewykorzystaną energię 
oddaje do sieci. Dzięki temu zbilansuje w ten sposób techniczne możliwości całej lokalnej sieci 
elektroenergetycznej do odbierania niewykorzystanej energii od lokalnych prosumentów. 
 
6. MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 
I RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII I PALIW 
Na obszarze Gminy Biała występuje możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
Zidentyfikowano i oceniono potencjalne możliwości, bazując na: 

• energii wodnej (elektrownie wodne), 
• energii wiatru (elektrownie wiatrowe), 
• energii słonecznej (kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne), 
• biomasie, 
• energii ze źródeł geotermalnych (źródła wysokiej entalpii - ciepłownie geotermalne 

i źródła niskiej entalpii - pompy ciepła). 
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6.1. Energia wodna 
Inwestycje w energetykę wodną, oprócz bezpośredniego pozytywnego wpływu na środowisko 
naturalne związanego ze wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, spowodują 
również podwyższenie możliwości retencyjnych Gminy, a tym samym wzrost bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego. Ponadto, zgodnie z obecną polityką adaptacji do zmian klimatu, 
obiekty retencyjne pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu niedoborów opadów 
deszczu i zminimalizują straty w przypadku obfitych opadów i nawałnic. 

6.2. Energia wiatru 
Energetyka wiatrowa na obszarze Gminy, w świetle obecnych przepisów ustawy 
o odnawialnych źródła energii (tj. Dz.U. 2020 poz. 261 – tekst jednolity z późn. zm.), oraz 
z uwagi na brak wyznaczenia stref lokalizacji elektrowni wiatrowych, może być rozwijana 
jedynie poprzez zastosowanie mikrowiatraków. Zastosowanie tego rodzaju technologii może 
być jedynie źródłem wspierającym, stosowanym w układzie hybrydowym z instalacją 
konwencjonalną. 
Zgodnie z wyznaczonymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
strefami energetycznymi wiatru w Polsce, Gmina Biała znajduje się w obszarze IV - mało 
korzystnym. Na rysunku poniżej pokazano strefy energetyczne wiatru w Polsce. 
Wieloletnie okresy obserwacyjne dotyczące wietrzności na obszarze Gminy pozwalają na 
zastosowanie instalacji wykorzystujących siłę energii wiatru, gdyż na wysokości 10 m możliwe 
jest do uzyskania od 250 - 500 kWh/m2 wirnika, a na wysokości 30 m są to wartości rzędu 500 
- 750 kWh/m2 wirnika. Powyższe informacje wskazują, jakie możliwości daje energia wiatru 
w produkcji energii. 
W przypadku inwestycji w mikroelektrownie wiatrowe na obszarze Gminy niezbędne będzie 
opracowanie potencjalnej mapy wiatrowej dotyczącej tylko analizowanego obszaru, gdyż 
z uwagi na zabudowę i lokalne wzniesienia lub obniżenia powierzchni terenu, faktyczny uzysk 
energetyczny może się różnić od podanych wyżej średnich wartości. 

6.3. Energia słoneczna 
Energia słoneczna może być przetwarzana w instalacjach solarnych, które wykorzystują 
pobraną energię słoneczną do celów grzewczych związanych z podgrzewaniem ciepłej wody 
użytkowej, a także w instalacjach fotowoltaicznych, które przetwarzają energię słoneczną 
w energię elektryczną. Energetyka słoneczna jest obszarem o stosunkowo najwyższym 
rozwoju w ostatnich latach, podyktowanym w większości możliwościami uzyskania dotacji dla 
osób fizycznych. 
Pod względem nasłonecznienia obszar Polski ma umiarkowany potencjał energetyczny, 
a analizowany obszar Gminy Biała cechuje się nasłonecznieniem około 1100-1200 kWh/m2.  
Biorąc pod uwagę najkorzystniejsze wartości nasłonecznienia, a także usytuowanie instalacji 
w kierunku południowym przy nachyleniu ok. 30o na obszarze Gminy istnieje teoretyczna 
możliwość wyprodukowania, w przypadku zastosowania kolektorów słonecznych, około 
520 kWh/m2, a w przypadku instalacji fotowoltaicznej uzysk energetyczny wynosi około 
950 kWh/kWp zainstalowanej mocy. 
Istnieje możliwość zastosowania obu rodzajów instalacji wykorzystujących energię słoneczną 
do celów grzewczych jak i produkcji energii elektrycznej, niezbędna jest jednak szczegółowa 
analiza, w której uwzględnione zostanie nachylenie instalacji, możliwość zacienienia, a także 
zapotrzebowanie energetyczne danego budynku. 

6.5. Energia biomasy 
Zgodnie z definicją biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub 
zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości 
z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty oraz ziarna zbóż. 
Ponadto, energia biomasy może być wykorzystywana również z odpadów przemysłowych czy 
oczyszczalni ścieków. 
Mając na uwadze charakter terenu objętego analizą najbardziej uzasadnione jest 
wykorzystanie odpadów z produkcji rolnej, odpadów leśnych, a także możliwość zastosowania 
upraw roślin energetycznych, szczególnie na gruntach ugorowanych i glebach o niskiej 

Id: E525256E-4C6D-4A49-88FF-BF7553FA29A3. Projekt Strona 36



Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Biała 
 

37 

 

przydatności rolniczej, wraz z wykorzystaniem odpadów zielonych powstających w związku 
z utrzymaniem zieleni miejskiej. W przypadku planowania inwestycji wykorzystującej biomasę 
niezbędne jest przeprowadzenie zarówno konsultacji społecznych w Gminie Biała i gminach 
ościennych, jak i odpowiednie wyliczenie potencjału i możliwości zmagazynowania biomasy. 
W obiektach mieszkalnych na obszarze Gminy Biała stosowane są kotły na biomasę, 
w większości na drewno lub pellet, w rozproszonej zabudowie mieszkaniowej.  

6.6. Energia ze źródeł geotermalnych 
Ze względu na uwarunkowania geologiczne i usytuowanie, Gmina Biała nie znajduje się 
w obrębie perspektywicznym dla występowania zasobów geotermalnych. 

6.6.1. Pompy ciepła (indywidualne) 
Na obszarze Gminy Biała zastosowanie mogą mieć pompy ciepła z wymiennikami gruntowymi 
lub pompy powietrzne. Instalacja pomp ciepła może być wykorzystywana zarówno 
w indywidualnych budynkach mieszkalnych jak i budynkach użyteczności publicznej czy 
osiedlach wielorodzinnych. Schemat działania takiego układu opiera się na sprężaniu 
i rozprężaniu czynnika roboczego w instalacji, w trakcie którego pobierana jest energia 
z odnawialnego źródła z otoczenia, a także dostarczana częściowo energia elektryczna 
z zewnątrz. Ponadto istnieje możliwość zastosowania pomp ciepła powietrze - woda, głównie 
do wytworzenia ciepłej wody użytkowej. Jest to pompa, która jako dolne źródło - a więc 
środowisko, z którego pozyskiwane jest ciepło - wykorzystuje dostępne bez ograniczeń 
powietrze atmosferyczne. 
Jakakolwiek inwestycja powinna jednak być dokładnie scharakteryzowana, wraz z uzyskaniem 
niezbędnych warunków środowiskowych w celu określenia potencjału i opłacalności 
ekonomicznej. 

6.7. Podniesienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wykorzystanie lokalnych 
zasobów energii odnawialnej do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w źródłach 
rozproszonych 
Podniesienie bezpieczeństwa energetycznego można osiągnąć poprzez większe 
wykorzystanie lokalnych zasobów energii odnawialnej do wytwarzania energii elektrycznej 
i ciepła w źródłach rozproszonych. Gmina może planować zatem zwiększenie produkcji 
energii odnawialnej poprzez: 
- zabudowę ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, a także mikro 

i małych instalacji wykorzystujących energię wiatru, 
- zabudowę kolektorów słonecznych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
- zabudowę pomp ciepła, w szczególności zasilanych energią elektryczną ze źródeł 

odnawialnych, 
- budowę mikrowiatraków. 
Ponadto, potencjalnym źródłem energetyki rozproszonej może być wykorzystanie na obszarze 
Gminy Biała zasobów biomasy (leśnej, rolniczej, pozyskiwanej z zieleni miejskiej oraz 
biogazów z osadników ściekowych i komór fermentacyjnych). Tego typu inwestycje 
charakteryzują się stosunkowo wysokim poziomem efektywności kosztowej, a także wspierają 
lokalne pozyskiwanie biomasy. 

6.8. Podniesienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zastosowanie 
mikrokogeneracji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w źródłach 
rozproszonych 
Mikrokogeneracja to proces jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, który 
prowadzi do lepszego, pod względem efektywności wytworzenia, wykorzystania paliwa 
pierwotnego w stosunku do produkcji rozdzielnej. W efekcie, za tę samą jednostkę paliwa 
pierwotnego możliwe jest otrzymanie większej ilości energii końcowej, niwelując ewentualne 
straty wytwórcze. W przypadku instalacji mikrokogeneracyjnych w energetyce rozproszonej 
podstawowym urządzeniem mogą być agregaty prądotwórcze na bazie silników spalinowych 
z podłączeniem poprzez wymienniki ciepła do węzła ciepłowniczego. Szczególnie pozytywny 
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efekt ekologiczny miałaby produkcja tego typu energii cieplnej i elektrycznej przy 
zastosowaniu paliwa biogazowego bądź biomasy. 
Stosowanie mikrokogeneracji nie jest jeszcze rozpowszechnione na terenie kraju. Jednakże, 
biorąc pod uwagę rosnący koszt zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
oraz malejące koszty inwestycyjne takich rozwiązań, także wskutek programów dotacyjnych, 
należy się spodziewać powstania indywidualnych źródeł kogeneracyjnych wraz z rozwojem 
układów PV i przydomowych wiatraków produkujących energię elektryczną w układach 
prosumenckich. 

6.9. Możliwość stosowania środków poprawy efektywności energetycznej 
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 
2020 poz. 264 – tekst jednolity) środkami poprawy efektywności energetycznej są: 
 realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej; 
 nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii 

oraz niskimi kosztami eksploatacji; 
 wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub 

pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja; 
 realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; 
 wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego EMAS. 
Jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze 
środków poprawy efektywności energetycznej wymienionych powyżej, informując 
o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej 
lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie. 

6.9.1. Termomodernizacja 
Podstawowym przedsięwzięciem jakie powinno być realizowane w celu ograniczenia strat 
i zużycia ciepła jest przeprowadzenie termomodernizacji budynku. Powszechnie przyjmuje się, 
że termomodernizacja to działanie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia 
energii cieplnej na potrzeby danego budynku. Działania składające się na ten proces dotyczą 
głównie docieplenia budynku oraz usprawnienie instalacji ogrzewania i ciepłej wody. 
Termomodernizacja wymaga poniesienia nakładów finansowych, ale przy dobrym rozpoznaniu 
i wyborze metody postępowania, można ją wykonać w taki sposób, że związane z tym koszty 
będą pokrywane głównie z uzyskanych oszczędności. 
Główną przyczyną dużego zużycia ciepła na ogrzewanie budynków są nadmierne straty 
ciepła. Większość budynków jest niedostatecznie zabezpieczona (izolowana) przed utratą 
ciepła z pomieszczeń. Przepisy budowlane w ubiegłych latach stawiały niewielkie wymagania 
w tej dziedzinie, a nawet i te często nie były dotrzymywane. Dlatego poprzez ściany 
zewnętrzne, stropy, poddasza lub stropodachy tracone są znaczne ilości ciepła. 
Duże straty ciepła powodują także okna, które oprócz niskiej jakości termicznej są ponadto 
nieszczelne. W niektórych budynkach powierzchnia okien jest zbyt duża, tzn. wielkość okien 
nie wynika z potrzeby racjonalnego oświetlenia wnętrz światłem dziennym, ale z mody 
architektonicznej. 
Kolejną przyczyną wysokiego zużycia ciepła jest niska sprawność instalacji grzewczych 
wynikająca głównie ze stosowania przestarzałych źródeł ciepła. Również wewnętrzne 
instalacje c.o. są często rozregulowane, rury są zarośnięte osadami stałymi i źle izolowane. 
Najważniejszym elementem ocieplenia budynku jest warstwa materiału izolacji cieplnej. Jest 
to ten element ocieplenia, którego właściwości decydują o utrzymywaniu ciepła 
w pomieszczeniach i o oszczędności kosztów ogrzewania, czyli o skuteczności ocieplenia. 
Dlatego bardzo ważne jest zastosowanie materiału izolacyjnego o wysokiej jakości 
i odpowiedniej grubości. Oszczędzanie na grubości i jakości warstwy izolacyjnej jest wielkim 
błędem, gdyż na koszt wykonania ocieplenia wpływa to bardzo nieznacznie, a bardzo 
znacznie na koszty ogrzewania. Tak np. jeżeli zamiast ocieplenia z warstwą izolacji o grubości 
14 cm wykonane zostanie ocieplenie z warstwą 10 cm, to koszty wykonania zmniejszą się 
zaledwie około 5 %, a po wykonaniu termomodernizacji coroczne straty ciepła przez ściany 
będą wyższe o około 30 %, co w znacznym stopniu podwyższy koszty ogrzewania. 
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Ocieplenie ścian zewnętrznych 
Ocieplenie polega na dodaniu do istniejącej ściany - dodatkowej warstwy materiału o wysokich 
właściwościach izolacyjnych. Ocieplenie powoduje zmniejszenie strat ciepła, a także 
podwyższenie temperatury na wewnętrznej powierzchni ściany, co pozytywnie wpływa na 
komfort użytkowania oraz eliminuje możliwość skraplania się pary wodnej i powstawania 
pleśni. Stopień izolowania cieplnego ścian charakteryzuje współczynnik przenikania ciepła „U". 
Czym współczynnik mniejszy, tym mniejsze straty ciepła przez ścianę. W ścianach budynków 
zbudowanych kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu „U" ma wartość około 1 W/(m2K). Przez 
ocieplenie zmniejszamy tę wartość np. do 0,25-0,30 W/(m2K), co oznacza trzy- lub 
czterokrotną poprawę właściwości izolacyjnych ściany. Ocieplenie można wykonać wieloma 
metodami. Podstawowy podział tych metod to ocieplanie od wewnątrz i od zewnątrz. 
Ocieplenie od zewnątrz jest zdecydowanie najbardziej skuteczne i najwygodniejsze 
w realizacji. Ocieplenie od wewnątrz stosowanie jest tylko wyjątkowo np. w budynkach 
zabytkowych lub w budynku o rzeźbionych elewacjach, a także gdy ociepla się tylko niektóre 
pomieszczenia. 
Ocieplenie dachu 
Ocieplenie stropu pod nie ogrzanym poddaszem polega na ułożeniu dodatkowej warstwy 
izolacji na stropie. Jeżeli poddasze nie jest użytkowane - to ocieplenie można wykonać 
z dowolnego materiału izolacyjnego w postaci płyt, mat, filców czy materiałów sypkich. 
W poddaszach użytkowych nieogrzewanych izolację wykonuje się z materiałów płytowych 
i zabezpiecza przed uszkodzeniem ułożoną na izolacji warstwą gładzi cementowej lub 
warstwą desek. Położenie dodatkowej warstwy materiału izolacyjnego na strychu, do którego 
jest łatwy dostęp jest operacją prostą i tanią. Znacznie bardziej skomplikowana jest sytuacja 
z tzw. stropodachem wentylowanym, w którym nad stropem najwyższej kondygnacji, a pod 
płytami dachowymi jest kilkudziesięciocentymetrowa przestrzeń powietrzna, do której nie ma 
bezpośredniego dostępu. W takim przypadku stosuje się metodę, która polega na 
wdmuchiwaniu do zamkniętej przestrzeni stropodachu specjalnie przygotowanego materiału 
izolacyjnego, który tworzy na powierzchni stropu grubą warstwę ocieplającą. Docieplenie 
stropodachów pełnych (bez przestrzeni powietrznej) w przypadku dobrego stanu istniejących 
warstw izolacyjnych i pokryciowych, wykonuje się przez ułożenie dodatkowych warstw 
materiałów izolacyjnych na istniejącym pokryciu oraz wykonanie na izolacji nowego pokrycia. 
Ocieplenie stropów nad piwnicą 
Ocieplenie wykonuje się od strony pomieszczeń piwnicznych, przez przyklejenie lub 
podwieszenie płyt izolacyjnych. Podwieszenie płyt może być wykonane za pomocą haków 
i siatki stalowej. Warstwę izolacyjną można pozostawić nieosłoniętą lub można ją osłonić folią 
aluminiową, tapetą, tynkiem itp. 
Wymiana okien 
Najbardziej efektywnym sposobem zmniejszenia strat przez okna jest wymiana istniejących 
okien na nowe o wysokich właściwościach izolacyjności termicznej. Na rynku są dostępne 
rożne typy energooszczędnych okien: drewniane, tworzywowe i aluminiowe, szklone 
podwójnie lub potrójnie z zastosowaniem specjalnego szkła itd. W oknach tych stosowane są 
zestawy szklane złożone z 2-ch lub 3-ch fabrycznie ze sobą sklejonych szyb, przy czym 
kilkumilimetrowa przestrzeń pomiędzy szybami jest wypełniona suchym powietrzem lub 
specjalnym gazem. Wymiana okien na nowe o wyższej jakości jest kosztowna, ale nowe okna 
mają szereg zalet użytkowych: dobre cechy izolacyjności cieplnej, łatwość konserwacji (okien 
z tworzyw sztucznych nie trzeba malować), wysoką izolacyjność akustyczną (dobre tłumienie 
hałasów zewnętrznych) i większą szczelność. Tradycyjne okna charakteryzuje współczynnik 
przenikania ciepła „U" o wartości powyżej 2,6 W/m2. W nowych oknach „U" powinno mieć 
wartość w granicach 1,1-1,3 W/m2. 
Modernizacja systemu wentylacji 
Wentylacja naturalna grawitacyjna nie zapewnia warunków dobrego przewietrzania ani 
oszczędności ciepła i dlatego powinna być zastępowana przez doskonalsze rozwiązania. 
Doskonalszym rozwiązaniem jest wentylacja o kontrolowanym (czyli sterowanym) przepływie 
powietrza np. przez zastosowanie okien wyposażonych w nawiewniki powietrza, czyli 
specjalne otwory dla przepływu powietrza o regulowanej wielkości. Mogą to być nawiewniki 

Id: E525256E-4C6D-4A49-88FF-BF7553FA29A3. Projekt Strona 39



Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Biała 
 

40 

 

automatycznie dostosowujące wielkość przepływu powietrza w zależności od potrzeb. 
Stosowane są np. nawiewniki higrosterowane, czyli reagujące na poziom wilgotności 
powietrza w pomieszczeniu. Przy powiększonej wilgotności w pomieszczeniu nawiewnik 
automatycznie powiększa przepływ powietrza. System wentylacji grawitacyjnej 
higrosterowanej składa się z higrosterowanych nawiewników umieszczonych w pokojach oraz 
higrosterowanych kratek wywiewnych w kuchniach i łazienkach. Nawiewniki mogą być 
montowane w górnej części okna lub nad oknem. Drzwi do łazienek powinny być 
obowiązkowo wyposażone w otwory lub szczeliny wentylacyjne. Można także zastosować 
wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z rekuperacją (odzyskiem) ciepła, która 
zapewnia najlepszą kontrolę ilości i jakości powietrza doprowadzanego do pomieszczeń. 
Wymaga ona większych nakładów inwestycyjnych, które jednak szybko się zwracają. 
Modernizacja systemu ogrzewania 
Stan i wyposażenie instalacji ogrzewania ma podstawowy wpływ na zużycie energii cieplnej. 
Dlatego też konieczne jest doprowadzenie instalacji do maksymalnie możliwej sprawności. 
Jeżeli budynek zasilany jest z własnej kotłowni użytkowanej przez 10-15 i więcej lat, to 
kotłownia ta wymaga modernizacji. Powszechnie występującą wadą użytkowanych od 
dłuższego czasu lokalnych kotłowni jest niska sprawność kotłów. Ponadto kotły opalane 
węglem lub koksem wytwarzają duże ilości pyłów i gazów, które stanowią szczególnie 
uciążliwe zanieczyszczenie środowiska (zjawisko niskiej emisji). Dlatego kotły te powinny być 
zastępowane przez kotły na paliwa gazowe (gaz ziemny, gaz propan) lub płynne (olej 
opałowy), które mają znacznie wyższą sprawność, są wygodne w eksploatacji i obsłudze oraz 
wywołują znacznie mniejsze zanieczyszczenie środowiska. 
Jeżeli z przyczyn ekonomicznych lub użytkowych konieczne jest dalsze wykorzystanie jako 
paliwa węgla lub koksu, to należy zastosować kotły nowej generacji, które mają znacznie 
podwyższoną sprawność (np. do 85 % zamiast 50 % w starych kotłach) oraz emitują znacznie 
mniej zanieczyszczeń. 
Niską sprawność mają także kotły na gaz lub olej opałowy eksploatowane ponad 10 lat. Ich 
sprawność wytwarzania ciepła i regulacji jest znacznie niższa niż produkowanych obecnie, 
dlatego warto rozważyć ewentualną ich zamianę na nowe kotły. 
Sprawność - czyli użytkowe wykorzystanie paliwa - jest zależna nie tylko od konstrukcji 
samego kotła, ale także od zastosowanych w nim automatycznych urządzeń regulacyjnych 
dostosowujących intensywność spalania do zmieniającej się temperatury w pomieszczeniach 
i na zewnątrz budynku. Nowoczesne kotły są z reguły wyposażone w automatykę. Kotły 
starszych generacji należy w ramach modernizacji wyposażyć w automatykę lub wymienić je 
na nowe. W budynkach wybudowanych do lat 60-tych instalacje grzewcze są na ogół 
całkowicie wyeksploatowane i wskazane jest ich zastąpienie nową instalacją. W instalacjach 
nowszych, w dobrym stanie technicznym powinna być przeprowadzona modernizacja 
obejmująca następujące prace: 
- izolowanie rur przechodzących przez pomieszczenia nieogrzewane lub o niższej 

temperaturze (korytarze, klatki schodowe, piwnice itd.) w celu ograniczenia 
niekontrolowanych strat ciepła 

- płukanie chemiczne instalacji grzewczej i usuwanie osadów w celu przywrócenia pełnej 
drożności rurociągów i zapewnienia prawidłowej pracy zaworów termostatycznych. 

- uszczelnienie instalacji (likwidacja ubytków wody). 
- likwidacja zbiorczego systemu odpowietrzania i zastosowanie indywidualnych 

odpowietrzników na pionach. 
- zainstalowanie zaworów termostatycznych przy grzejnikach, które umożliwiają regulację 

temperatury w pomieszczeniach i ograniczają dopływ ciepła z instalacji w czasie 
występowania wewnętrznych i słonecznych zysków ciepła. 

- w przypadku modernizacji całego budynku dostosowanie instalacji c.o. do zmniejszonych 
potrzeb cieplnych pomieszczeń (wymagane wykonanie projektu regulacji hydraulicznej). 

- wyposażenie instalacji w urządzenia regulacyjne (regulacja pogodowa). 
Szczególnie ważne jest instalowanie termostatycznych zaworów regulacyjnych, które 
umożliwiają regulowanie temperatury zgodnie z potrzebami i oszczędzanie ciepła. Ponadto 
zawór automatycznie ogranicza dopływ ciepła w czasie ogrzewania pomieszczenia przez 
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promieniowanie słoneczne W nowych instalacjach zalecanym rozwiązaniem są przewody 
rurowe z tworzyw sztucznych, które są lekkie, łatwe w montażu i trwałe (nie ulegają korozji 
i nie zarastają), a także nowego typu grzejniki ograniczające ilość wody w instalacji. Możliwe 
jest także wprowadzenie zupełnie innego systemu ogrzewania jak np. ogrzewanie podłogowe 
lub ścienne lub ogrzewanie przez nawiew ciepłego powietrza. 
Modernizacja instalacji c.w.u. 
Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej obejmować powinna: 
- wymianę niesprawnej aparatury czerpalnej i nieszczelnych przewodów, 
- wykonanie lub naprawę izolacji termicznej przewodów, 
- poprawę działania układu przygotowującego ciepłą wodę oraz układu cyrkulacyjnego 

i wprowadzenie cyrkulacji pompowej z wyłącznikiem czasowym, 
- wprowadzenie automatycznej regulacji temperatury wody oraz pracy pomp obiegowych 

i cyrkulacyjnych, 
- wprowadzenie regulatora ciśnienia na przyłączu wodociągowym, 
- wprowadzenie specjalnej aparatury umożliwiającej oszczędzanie ciepłej wody np. 

perlatorów (zamiast zwykłych siatek prysznicowych), urządzeń zamykających przepływ 
wody w niezakręconych kranach itp. 

6.9.2. Wymiana oświetlenia na energooszczędne 
Znaczna część wewnętrznych systemów oświetleniowych w budynkach bazuje na 
nieefektywnych i przestarzałych technologiach, takich jak świetlówki czy żarówki. Te techniki 
oświetleniowe można z korzyścią zastąpić systemami LED, wyposażonymi w układy 
regulacyjne. Oświetlenie LED daje szerokie możliwości uzyskania systemów oświetleniowych 
o wysokiej efektywności energetycznej i jakości, zarówno w prywatnym, jak i publicznym 
sektorze. Technologia LED znacząco różni się od pozostałych technologii oświetleniowych 
i niesie ze sobą duże możliwości innowacji. Dzięki niej można uzyskać lepsze warunki pracy 
i wyższe standardy ogólne, a wszystko to poprzez optymalizację natężenia oświetlenia, 
elastyczność regulacji oświetlenia, oświetlanie w miejscach wymagających zmiany widma 
spektralnego i temperatury barwowej, dostosowanie oświetlenia zewnętrznego do dobowych 
zmian oświetlenia naturalnego, oświetlenie inteligentne oraz lepsze wykorzystanie światła 
dziennego. 
Skuteczność świetlna dobrych produktów LED wynosi ponad 100 lm/W i wykazuje tendencję 
wzrostową z roku na rok. Dla porównania - mocy tradycyjnej 60 W żarówki odpowiada 6 W 
dioda LED, co znacznie ogranicza pobór energii elektrycznej. Lampy LED pobierają nawet 
80 % mniej energii elektrycznej niż żarówki tradycyjne (przy zapewnieniu jednakowego 
natężenia oświetlenia). 

6.9.3. Wymiana urządzeń domowych i biurowych na energooszczędne 
Elektryczność zużywana przez urządzenia RTV-AGD w bardzo dużej mierze wpływa na 
całkowite zużycie energii elektrycznej w obiekcie. Wybór optymalnego i jednocześnie 
energooszczędnego sprzętu RTV-AGD ułatwiają etykiety efektywności energetycznej. System 
etykietowania został wprowadzony na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 2010/30/UE ws wskazania przez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie 
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią. Lista urządzeń 
objętych obowiązkiem etykietowania cały czas uzupełniana jest o kolejne pozycje, co ułatwia 
dokonanie wyboru optymalnych modeli coraz większej ilości urządzeń w ramach 
poszczególnych grup. Aby móc korzystać z tego udogodnienia, niezbędna jest znajomość 
symboli znajdujących się na etykietach. Podstawową informacją jest klasa efektywności 
energetycznej. Oznacza się ją literowo w przedziale 10 klas od A+++ do G, przy czym na 
etykiecie zawsze znajduje się tylko 7 klas, np. od A+++ do D, czy od A do G. Jest to 
uzależnione od grupy produktów i potencjału wprowadzenia w danej grupie nowych rozwiązań 
służących energooszczędności. W miarę postępu technologicznego na etykietach produktów 
obecnie oznaczanych w skali od A do G będą pojawiać się klasy A+, A++ i A+++, a znikać 
będą klasy najniższe: G, F, E. 
Urządzeniem AGD, które zazwyczaj pobiera najwięcej energii elektrycznej w gospodarstwie 
domowym jest lodówka (chłodziarko-zamrażarka). Szacunkowe roczne zużycie energii 
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elektrycznej dla lodówki o pojemności około 350 l w klasie A+++ wynosi 183 kWh. Natomiast 
lodówka tego samego producenta o takiej samej pojemności w klasie A++ rocznie zużywa 
(zgodnie z etykietą energetyczną) 262 kWh energii elektrycznej, co stanowi wzrost o 79 kWh 
(43,2 %). Zużycie energii elektrycznej dla lodówki w klasie energetycznej A+ wynosi już 
314 kWh, co stanowi wzrost o 131 kWh (71,6 %) - w stosunku do klasy A+++. 
 

7. Możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw. 

7.1. Lokalne zasoby paliw i energii  

7.1.1. Energia słoneczna 
Energię słoneczną w postaci bezpośredniej wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej 
przy pomocy paneli fotowoltaicznych oraz do produkcji energii cieplnej (głównie na potrzeby 
ciepłej wody użytkowej) przy pomocy kolektorów słonecznych. W Polsce przyjmuje się, że 
średnie natężenie promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą oscyluje na granicy 
1 000 W/m2. 
Prawidłowe usytuowanie instalacji pod odpowiednim kątem oraz kierunkiem, jest niezwykle 
istotne ze względu na efektywność i opłacalność funkcjonowania instalacji (kolektorów lub 
paneli słonecznych). Największy roczny uzysk energii słonecznej wystąpi, gdy instalacja 
zostanie skierowana w kierunku południowym pod kątem 25-35o. 

7.1.2. Energia geotermalna 
Energia geotermalna to ciepło wnętrza Ziemi. Zbadano, że temperatura Ziemi wzrasta wraz 
z przesuwaniem się w głąb skorupy ziemskiej. Jej źródłem jest powolny rozpad pierwiastków 
radioaktywnych, tj. uranu czy toru, którym towarzyszy wydzielenie się energii termicznej. 
Wykorzystywanie energii wnętrza Ziemi wiąże się z bardzo wysokimi kosztami inwestycyjnymi, 
ponadto jest ściśle powiązane z budową geologiczną skorupy ziemskiej na danym obszarze. 
Głównym sposobem pozyskiwania energii geotermalnej jest wykonywanie odwiertów do 
pokładów gorących wód geotermalnych. W pewnej odległości od otworu czerpalnego 
wykonuje się drugi otwór, tzw. zrzutowy, którym wodę geotermalną, po odebraniu od niej 
ciepła, wtłacza się z powrotem do złoża. Wody geotermalne są z reguły mocno zasolone, jest 
to powodem szczególnie trudnych warunków pracy elementów armatury instalacji 
geotermicznych, a także wzrostu kosztów jej eksploatacji Uznaje się, że wydobycie wód 
geotermalnych w celach zbiorowego zaopatrzenia w ciepło jest opłacalne, gdy woda 
zalegająca nie głębiej niż 2,5 km osiąga temperaturę 65°C, jej zasolenie nie przekracza 30 g/l, 
a wydajność jest rzędu 100 - 200 m3/h. 
Najbardziej powszechną metodą wykorzystania energii geotermalnej są systemy 
wykorzystujące tzw. płytką geotermię. Gruntowe pompy ciepła składają się zazwyczaj 
z instalacji obejmującej dolne źródło ciepła (pionowe lub poziome wymienniki ciepła), dzięki 
któremu energia pobierana jest z podłoża oraz właściwego urządzenia pompy ciepła, które 
odzyskuje energię i połączone jest z siecią rozprowadzającą ciepło wewnątrz pomieszczeń 
(np. poprzez ogrzewanie podłogowe). 
Potencjał płytkiej geotermii to ciepło słoneczne, które jest przechowywane w bardzo płytkich 
warstwach powierzchniowych (bez ciepła z jądra Ziemi). Potencjał jest zależny od klimatu, 
charakterystyki gleby i wód gruntowych. Potencjał geotermalny strefy przypowierzchniowej 
(podglebia) jest często niedoceniany, ponieważ występujące w nim temperatury są niskie. 
Jednak przy zastosowaniu gruntowej pompy ciepła można wykorzystać te niskie temperatury. 
Przypowierzchniowe systemy geotermalne są używane szczególnie do indywidualnego 
ogrzewania budynków mieszkalnych. 

7.1.3. Energia wiatru 
Gmina Biała położona jest w IV strefie - mało korzystnej, strefy energetycznej wiatru. Dla IV 
strefy potencjał energetyczny wiatru wynosi: 
• na wysokości 10 m – 250-500 kWh/rok z m2 powierzchni wirnika, 
• na wysokości 30 m – 500-750 kWh/rok z m2 powierzchni wirnika. 
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Rysunek 2. Strefy energetyczne wiatru w Polsce. 

 
 
Istotne zmiany w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych wprowadziła ustawa z dnia 
20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. 2020 poz. 981 – tekst 
jednolity). 
Ustawa określa warunki i tryb budowy oraz lokalizacji elektrowni wiatrowych. Ustawa 
wprowadza definicję elektrowni wiatrowej i ustala, że instalacje tego typu mogą być 
lokalizowane wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Przepisy dotyczą elektrowni wiatrowych o mocy większej niż 40 kW, czyli nie obejmują mikro 
instalacji. Zgodnie z przepisami ustawy, elektrownię wiatrową można postawić 
w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości (wraz z wirnikiem i łopatami) 
od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa 
oraz obszarów szczególnie cennych przyrodniczo. W myśl ustawy, nie można rozbudowywać 
istniejących wiatraków, które nie spełniają kryterium odległości - dozwolony będzie tylko ich 
remont i prace niezbędne do prawidłowego użytkowania 
Najczęściej spotykaną wysokością elektrowni wiatrowej jest około 150 m (100 m maszt oraz 
50 m długość łopat wirnika). W myśl nowych przepisów oznacza to, iż elektrownię taką można 
posadowić w odległości nie mniejszej niż 1 500 m od zabudowań mieszkalnych, co znacznie 
ogranicza możliwość lokalizacji takich instalacji na terenie gminy. 

7.1.4. Energia wodna 
Energetyka wodna (hydroenergetyka) zajmuje się pozyskiwaniem energii wód i jej 
przetwarzaniem na energię mechaniczną i elektryczną. Opiera się ona przede wszystkim na 
wykorzystaniu energii rzek o dużym natężeniu przepływu i dużym spadzie - mierzonym różnicą 
poziomów wody górnej i dolnej z uwzględnieniem strat przepływu. Najpopularniejsze 
wykorzystanie wody do produkcji energii to elektrownie wodne, które zamieniają energię 
spadku, lub przepływu wody na energię elektryczną za pośrednictwem turbin wodnych. 
Brak cieków o dużym natężeniu przepływu oraz brak istniejących budowli wodnych takich jak 
jazy czy zapory o dużym spadku powoduje, iż energetyczne wykorzystanie wód na terenie 
Gminy Biała jest nieopłacalne. Potwierdza to „Plan Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii 
w Województwie Opolskim", zgodnie z którym Gminę Biała zakwalifikowano do gmin 
o najmniejszym potencjale możliwości energetycznego wykorzystania wód powierzchniowych. 
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Rysunek 3. Potencjał energetycznego wykorzystania wód powierzchniowych na terenie 
województwa opolskiego 

 
Źródło: „Plan Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Województwie Opolskim 

7.1.5. Biomasa 
Biomasa - drewno z lasów 
Szacunek dostępnych zasobów drewna na cele energetyczne z lasów na terenie Gminy Biała 
przeprowadzono w oparciu o powierzchnię lasów i rocznego przyrostu drewna. Dla obliczenia 
zasobów drewna z lasów na cele energetyczne można posłużyć się metodami opartymi na 
przyrostach i pozyskaniu drewna z lasów na podstawie wzoru: 

Zdl = A x I x Fw x Fe [m3/rok] 
Gdzie: 
• Zdl - zasoby drewna z lasów na cele energetyczne; 
• A - powierzchnia lasów na terenie gminy [ha] - 3 427,19 ha (dane GUS stan na 

2019 r.); 
• I - przyrost bieżący miąższości [m3/ha/rok] - 9,8 m3/ha/rok („Raport o stanie lasów 

w Polsce 2018 r.", Warszawa, czerwiec 2019 r.); 
• Fw - wskaźnik pozyskania drewna na cele gospodarcze [%] - 55 % (dane GUS); 
• Fe - wskaźnik pozyskania drewna na cele energetyczne [%] - 10 % (obliczenia własne 

na podstawie danych GUS dla województwa). 
Wykorzystując powyższe dane oraz wzór obliczono zasoby drewna na cele energetyczne 
pochodzące z lasów na terenie Gminy Biała, które wynoszą 1 847,26 m3/rok, co w przeliczeniu 
na wartość opałową daje około 15 001 GJ (po roku sezonowania). 
Biomasa - drewno z zadrzewień przydrożnych 
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Oszacowanie potencjału energetycznego drewna z pielęgnacji drzew przydrożnych obliczyć 
można według wzoru: 

Zdz = 1,5 x L x 0,3 [Mg/rok] 
Gdzie: 
• Zdz - zasoby drewna z zadrzewień, 
• L - długość dróg [km] – ok. 210 km (szacunkowa długość dróg powiatowych i gminnych 

pozamiejskich; obliczenia własne), 
• 1,5 m3 - ilość drewna możliwa do pozyskania z 1 km zadrzewień przydrożnych 

[Mg/rok], 
• 0,3 - wskaźnik zadrzewienia dróg. 
Wykorzystując powyższe dane oraz wzór obliczono zasoby drewna na cele energetyczne 
pochodzące z zadrzewień przydrożnych na terenie Gminy Biała, które wynoszą 94,5 Mg, 
w przeliczeniu na wartość opałową daje około 1 474 GJ. 
Biomasa - drewno odpadowe z sadów 
Drewno odpadowe z towarowych upraw sadowniczych powstaje podczas całkowitej likwidacji 
starych plantacji oraz w czasie cięć sanitarnych - drzew porażonych chorobami, szkodnikami, 
wyłamanych przez wiatr itp. W celu obliczenia ilości drewna odpadowego z sadów przyjmuje 
się średni odpad drzewny na poziomie 0,35 m3 z hektara rocznie. 
Według danych GUS powierzchnia sadów na terenie Gminy Biała wynosi 33 ha. W związku z 
czym zasoby drewna odpadowego z sadów na terenie gminy szacuje się na około 11,6 m3/rok 
(94 GJ po roku sezonowania). 
W praktyce drewno pochodzące z wyczystek, cięć sanitarnych i odnowieniowych jest 
najczęściej spalane we własnym gospodarstwie - w kotle lub wprost na polu. Jak na razie 
drewno to nie stanowi produktu handlowego z uwagi na stosunkowo niewielkie ilości tych 
odpadów powstających w dużym rozproszeniu. W przypadku dużych gospodarstw 
sadowniczych jest to jednak znaczące potencjalne źródło energii. 
Biomasa z rolnictwa - słoma 
Wartość opałowa słomy jako paliwa energetycznego uzależniona jest od jej gatunku, 
wilgotności oraz techniki przechowywania. Bardziej wskazane jest użycie tzw. słomy szarej, 
czyli pozostawionej przez pewien czas po ścięciu na działanie warunków atmosferycznych, 
a następnie wysuszonej. Taki produkt charakteryzuje się nieco lepszymi właściwościami 
energetycznymi oraz mniejszą emisją związków siarki i chloru od słomy żółtej, czyli świeżo 
ściętej. Zbyt wilgotna słoma ma nie tylko mniejszą wartość energetyczną, lecz powoduje także 
większą emisję zanieczyszczeń podczas spalania. Dlatego ustala się normy, określające 
maksymalną dopuszczalną wilgotność słomy. Choć normy te są różne dla różnych urządzeń, 
najczęściej przyjmuje się, że wilgotność słomy powinna utrzymywać się w granicach 18-25 %. 
W tabeli przedstawiono wartość opałową poszczególnych rodzajów słomy 
 
Tabela 25. Wartości opałowe poszczególnych rodzajów słomy. 

Rodzaj słomy Wilgotność 
Wartość opałowa w 

stanie świeżym 
[MJ/kg] 

Wartość opałowa 
w stanie suchym 

[MJ/kg] 
słoma z pszenicy, pszenżyta, 
żyta, jęczmienia, owsa 15-20 % 12,0-14,1 16,1-17,3 

słoma rzepakowa 30-40 % 10,3-12,5 15,0 
Źródło: „Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego” 
 
Średnie wartości zbioru słomy w stosunku do areału danej uprawy przedstawiają się 
następująco (wg opracowania „Metodyka szacowania regionalnych zasobów biomasy na cele 
energetyczne"): 
• pszenica ozima - 4,4 Mg/ha, • pszenica jara - 3,6 Mg/ha, 
• pszenżyto ozime- 4,9 Mg/ha, • jęczmień jary - 3,6 Mg/ha, 
• żyto ozime - 5,1 Mg/ha, • owies jary - 4,4 Mg/ha, 
• jęczmień ozimy- 3,0 Mg/ha, • rzepak i rzepik - 2,2 Mg/ha. 
Celem oceniania potencjału słomy, którą można pozyskać na cele energetyczne, należy 
zbiory słomy w danym regionie pomniejszyć o jej zużycie w rolnictwie. Słoma w pierwszej 
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kolejności powinna pokryć zapotrzebowanie produkcji zwierzęcej (ściółka i pasza) oraz 
utrzymać zrównoważony bilans glebowej substancji organicznej (nawożenie przez 
przyoranie). Oszacowanie potencjału energetycznego słomy obliczyć można według wzoru: 

N = P - (Zs + Zp + Zn) [t] 
gdzie: 
• N - nadwyżka słomy do alternatywnego (energetycznego) wykorzystania, 
• P - produkcja słomy zbóż podstawowych oraz rzepaku i rzepiku - do wyliczenia 

produkcji słomy przyjęto wskaźnik 4,0 Mg/ha, natomiast powierzchnię zasiewów zbóż 
na terenie gminy na poziomie 13 258 ha (powierzchnia gruntów ornych wg danych 
GUS). 

• Zs - zapotrzebowanie na słomę ściółkową, 
• Zp - zapotrzebowanie na słomę na pasze, 
• Zn - zapotrzebowanie na słomę do przyorania - założono, że na przyoranie przeznacza 

się 20 % wyprodukowanej słomy 
Zapotrzebowanie słomy na paszę i ściółkę przyjęto na następującym poziomie (Mg/rok): 
• Bydło - zapotrzebowania na paszę: 1,2; zapotrzebowanie na ściółkę: 1,0; 
• Trzoda chlewna - zapotrzebowania na paszę: -; zapotrzebowanie na ściółkę: 0,5; 
• Konie - zapotrzebowania na paszę: 0,8; zapotrzebowanie na ściółkę: 0,9;  
Pogłowie zwierząt gospodarskich przyjęto na podstawie PSR 2010. 
Wykorzystując powyższe dane oraz wzór obliczono zasoby słomy na cele energetyczne na 
terenie Gminy Biała, które wynoszą 11 028 Mg, co w przeliczeniu na wartość opałową 
(w stanie suchym na poziomie 17,3 MJ/kg) daje około 190 784 GJ. 
Biomasa z rolnictwa - siano 
Potencjał siana określa się jako iloczyn powierzchni łąk, współczynnika ich wykorzystania na 
cele energetyczne i wielkości plonu. Precyzyjne określenie współczynnika wykorzystania łąk 
na cele energetyczne wymaga znajomości sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych 
na badanym obszarze, gdyż jest to stosunek powierzchni niekoszonych łąk do ogólnego ich 
areału. Przeciętnie w skali kraju współczynnik ten kształtuje się na poziomie 5-10 %. 
Natomiast plon siana zależny jest od warunków siedliskowych. W warunkach Polski średni 
plon wynosi około 4 Mg/ha. Powierzchnia łąk trwałych na terenie Gminy Biała wynosi 1 362 ha 
(wg danych GUS). 
Wykorzystując powyższe dane potencjał wykorzystania siana na terenie gminy na cele 
energetyczne wynosi około 545 Mg/rok. Przyjmując wartość opałową siana na poziomie 
17,3 MJ/kg to wartość opałowa siana możliwego do wykorzystania na cele energetyczne 
wynosi 94 429 GJ. 
Biogaz rolniczy (z hodowli zwierząt gospodarskich) 
Pogłowie zwierząt gospodarskich na terenie analizowanej jednostki przyjęto według danych 
z Powszechnego Spisu Rolnego: bydło razem – 1 960 szt.; trzoda chlewna razem – 
54 042 szt.; drób razem - 29 828 szt. Do przeliczenia sztuk fizycznych na sztuki duże 
przyjmuje się następujące średnie wskaźniki: bydło - 0,8 DJP, trzoda chlewna - 0,2 DJP, drób - 
0,004 DJP. Według opracowania „Odnawialne źródła energii - przykłady obliczeniowe" 
(Politechnika Gdańska, Gdańsk 2009 r.) średni wskaźnik dobowej produkcji biogazu 
w przeliczeniu na DJP wynosi dla: 
• bydła - 1,5 m3, 
• trzody chlewnej - 1,0 m3, 
• drobiu - 3,75 m3. 
Wykorzystując powyższe dane i założenia można obliczyć roczny potencjał produkcji biogazu 
z pogłowia zwierząt gospodarskich hodowanych na terenie Gminy Biała, który wynosi 
4 966 854 m3. 
Celem obliczenia ilości energii w oszacowanym potencjale biogazu wyrażonym w m3 należy 
otrzymany wynik pomniejszyć o współczynnik zawartości metanu w biogazie, który jest różny 
dla konkretnych substratów i technologii fermentacji. Można jednak przyjąć, że wynosi średnio 
0,57. Po uwzględnieniu powyższego oraz wartości energetycznej biometanu w wysokości 
36 MJ/m3 roczny potencjał energetyczny biogazu z hodowli zwierząt gospodarskich na terenie 
Gminy Biała wynosi 101 920 GJ. 
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Biogaz z oczyszczalni ścieków 
Do bezpośredniej produkcji biogazu najlepiej dostosowane są oczyszczalnie biologiczne, które 
mają zastosowanie we wszystkich oczyszczalniach ścieków komunalnych oraz w części 
oczyszczalni przemysłowych. Ponieważ oczyszczalnie ścieków mają stosunkowo wysokie 
zapotrzebowanie własne zarówno na energię cieplną i elektryczną, energetyczne 
wykorzystanie biogazu z fermentacji osadów ściekowych może w istotny sposób poprawić 
rentowność usług komunalnych. Ze względów ekonomicznych pozyskanie biogazu do celów 
energetycznych uzasadnione jest na tylko większych oczyszczalniach ścieków przyjmujących 
średnio 8 000 000 m3/dobę. 
 
Podsumowanie potencjału energetycznego zasobów biomasy na terenie Gminy Biała 
Łączny potencjał energetyczny zasobów biomasy na terenie Gminy Biała wynosi ok. 
301 782 GJ, co stanowi równowartość około 15 970 Mg węgla kamiennego. Zdecydowanie 
największy udział w lokalnych zasobach biomasy na cele energetyczne posiada słoma – ok. 
190 784 GJ, co stanowi 63,2 %. 

 
Tabela 26. Potencjał energetyczny biomasy na terenie Gminy Biała. 

Rodzaj/źródło biomasy GJ Udział % 

Biomasa - drewno z lasów 15 001 5,0 
Biomasa - drewno z zadrzewień przydrożnych 1 474 0,5 
Biomasa - drewno opadowe z sadów 94 0,03 
Biomasa z rolnictwa - słoma 190 784 63,2 
Biomasa z rolnictwa - siano 94 429 31,3 

Łącznie 301 782 100 

Źródło: opracowanie własne 
 

7.1.6. Podsumowanie i ocena możliwości wykorzystania lokalnych zasobów paliw 
i energii na terenie gminy 
Ocenę potencjału wykorzystania lokalnych zasobów paliw i energii na terenie Gminy Biała 
przedstawiono tabeli poniżej: 
 
Tabela 27. Ocena potencjału możliwości wykorzystania lokalnych zasobów paliw i energii na 
terenie Gminy Biała 

Rodzaj 
energii 

Potencjał 
wykorzystania 

na terenie 
gminy 

Uzasadnienie 

Słoneczna Umiarkowany 

Gmina położona w rejonie średnich w skali kraju wartości natężenia 
promieniowania słonecznego. Potencjał wykorzystywania energii 
słonecznej w szczególności z mikroinstalacji przydomowych takich jak 
kolektory słoneczne czy panele fotowoltaiczne. Dodatkowo np. w 
przeciwieństwie do energetyki wiatrowej czy wodnej niski stopień 
negatywnej ingerencji w środowisko. 

Geotermalna Umiarkowany 

Na terenie gminy istnieją dobre warunki do stosowania systemów 
wykorzystujących tzw. płytką geotermię (gruntowe pompy ciepła z 
wymiennikami pionowymi lub poziomymi do indywidualnego 
ogrzewania budynków mieszkalnych). 

Wiatrowa 
Umiarkowany/Ni

ski 

Gmina znajduje się w IV – niekorzystnej strefie energetycznego 
wykorzystania wiatru, a ze względu na wprowadzenie kryterium 
odległościowego budowy turbin wiatrowych od zabudowy 
mieszkaniowej (10-krotność wysokości wiatraka – zgodnie z ustawą z 
dnia 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych) 
obszar możliwej 
lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy został znacząco 
ograniczony. 
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Wodna Niski 
Potencjał niski ze względu na brak na terenie gminy rzek o dużym 
natężeniu przepływu oraz budowli wodnych piętrzących wodę takich 
jak jazy czy zapory. 

Biomasa Wysoki 

Potencjał wysoki szczególnie ze względu na duże możliwości 
pozyskania biomasy pochodzenia rolniczego (słoma – duża 
powierzchnia zasiewów zbóż na terenie gminy; biogaz – wysokie 
pogłowie zwierząt hodowlanych na terenie gminy). 

 
7.2. Ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych oraz kogeneracja 
Zastosowanie układu przetwarzającego ciepło odpadowe w energię elektryczną lub cieplną 
może znacząco przyczynić się do ograniczenia niekorzystnego oddziaływania przemysłu na 
środowisko przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii pochodzących z paliw 
kopalnych. W różnych gałęziach przemysłu powstają duże ilości ciepła odpadowego 
z urządzeń takich jak piece piekarnicze, komory lakiernicze, suszarnicze, urządzenia do 
produkcji tworzyw sztucznych, gumy, urządzenia pasteryzujące, instalacje CO 
odprowadzające wysokotemperaturowe spaliny, które można wykorzystać w celu 
podwyższenia efektywności procesów technologicznych, na przykład do wstępnego 
podgrzewania produktu lub wody w wytwornicach pary, do dogrzewania pomieszczeń lub 
wytwarzania ciepłej wody. Zainstalowanie systemu odzysku ciepła odpadowego (wymienniki 
wysokotemperaturowe) pozwala na redukcję kosztów zużycia energii nawet o 60 %. 
Kogeneracja jest to proces, w którym energia pierwotna zawarta w paliwie (gaz ziemny lub 
biogaz) jest jednocześnie zamieniana na dwa produkty: energię elektryczną i ciepło. Do 
produkcji tych samych ilości prądu i ciepła zużywa się mniej paliwa niż w przypadku produkcji 
rozdzielonej. Skojarzone wytwarzanie energii pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie 
paliwa wprowadzonego do procesu wytwarzania jednostki energii (nawet do 40 %) dzięki 
wysokiej sprawność agregatów kogeneracyjnych (do 96 %). 
Agregat kogeneracyjny zbudowany jest na bazie silnika spalinowego, który napędza 
trójfazowy generator synchroniczny. Ponadto układ chłodzenia agregatu kogeneracyjnego 
wyposażony jest w wymiennik płytowy, za pomocą którego można podłączyć agregat do sieci 
ciepłowniczej. Podobny wymiennik wbudowany jest w układ wydechowy celem odzysku ciepła 
ze spalin. Za pośrednictwem tych wymienników płytowych, ciepło odzyskane z agregatu może 
być wykorzystywane do ogrzewania budynków lub do celów technologicznych. 
Układ kogeneracyjny niesie za sobą za równo korzyści technologiczne jak i finansowe 
wszędzie tam, gdzie występuje zapotrzebowanie na ciepło oraz energię elektryczną. 
Z kogeneracji mogą skorzystać przede wszystkim: lokalne przedsiębiorstwa energetyki 
cieplnej, osiedla mieszkaniowe, zakłady produkcyjne, szpitale, hotele, ośrodki wypoczynkowe, 
baseny, centra handlowe. Główne korzyści technologiczne z zastosowania kogeneracji 
przedstawiają się następująco: 

- kogeneracja może działać jako podstawowe źródło zasilania elektrycznego. 
- zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii (zasilanie podstawowe lub rezerwowe). 
- produkcja ciepła do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 
- produkcja pary wodnej. 
- możliwość wykorzystania nadmiaru ciepła w agregatach chłodniczych. 

8. WSPÓŁPRACA Z GMINAMI OŚCIENNYMI 
Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt. 4 Prawa energetycznego (tj. Dz.U. 2020 poz. 843 – tekst jednolity), 
„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Biała" określa zakres współpracy z innymi gminami odnośnie sposobu pokrywania 
potrzeb energetycznych. W ramach prac związanych z opracowaniem niniejszego dokumentu 
dokonano analizy istniejących i przyszłych możliwych powiązań pomiędzy Gminą Biała, 
a gminami sąsiadującymi: 

- Gminą Prudnik, 
- Gminą Strzeleczki, 
- Gminą Korfantów, 
- Gminą Lubrza, 

Id: E525256E-4C6D-4A49-88FF-BF7553FA29A3. Projekt Strona 48



Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Biała 
 

49 

 

- Gminą Głogówek 
- Gminą Prószków. 

Uzgodnienia były prowadzone pisemnie, do ww. podmiotów wystosowano pisma, na które 
otrzymano pisemne odpowiedzi. Otrzymane odpowiedzi stanowią załącznik do dokumentu - 
Załącznik nr 1 - Odpowiedzi gmin sąsiadujących (w końcowej części opracowania). 
Współpraca pomiędzy Gminami sąsiednimi w zakresie poszczególnych systemów 
energetycznych związana jest głównie z działaniem eksploatatorów tych systemów, w ramach 
eksploatacji istniejącej infrastruktury technicznej dotyczącej przesyłu i dystrybucji 
poszczególnych nośników energii i istniejących powiązań sieciowych.  
 
Współpraca w zakresie zaopatrzenia w ciepło 
W zakresie bezpośredniego zaopatrzenia w ciepło Gmina Biała jest samowystarczalna, tzn.,  
ciepło dostarczane odbiorcom zlokalizowanym na obszarze gminy jest produkowane w całości 
w źródłach ciepła zlokalizowanych na jej terenie. Brak jest możliwości współpracy Gminy Biała 
z sąsiadującymi gminami w zakresie bezpośredniego zaopatrzenia w ciepło ze względu na 
brak powiązań infrastrukturalnych. Przesył energii cieplnej pomiędzy Gminą Biała, 
a sąsiadującymi gminami, w okresie najbliższych lat nie ma uzasadnienia techniczno-
ekonomicznego. Ze względu na rolniczy charakter gmin ościennych oraz samej Gminy Biała 
istotne możliwości współpracy występują w obszarze produkcji i dostarczania biomasy 
rolniczej np. słomy energetycznej, upraw energetycznych do systemów grzewczych 
stosowanych na terenie poszczególnych gmin (w szczególności do gmin w których funkcjonuje 
scentralizowany system ciepłowniczy – a więc np. Prudnik, Głogówek). 
Współpraca w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
Systemy elektroenergetyczne zasilające Gminę Biała oraz sąsiednie jednostki są powiązane 
ze sobą i wzajemnie się uzupełniają. Inwestycje w systemy elektroenergetyczne, jak również 
ich eksploatacja to przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym. Dlatego 
istnieje konieczność pełnej współpracy Gminy Biała z sąsiednimi gminami w zakresie 
zaopatrzenia w energię elektryczną oraz prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego regionu. Modernizacja systemów elektroenergetycznych na 
obszarze Gminy Biała powinna być skoordynowana z analogicznymi działaniami 
podejmowanymi w sąsiednich gminach. Inwestycje tego typu powinny być traktowane, jako 
przedsięwzięcia priorytetowe, wspólne dla kilku sąsiadujących gmin a nawet sąsiadujących 
powiatów.  
Decydujące znaczenie w przypadku planowania dostaw energii elektrycznej w rejonie gminy 
ma przedsiębiorstwo TAURON Dystrybucja S.A., właściciel dystrybucyjnego systemu 
energetycznego. Polityka tej firmy decydować będzie zarówno o wielkości produkcji energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych (siłownie wiatrowe, bloki energetyczne zasilane 
biometanem), jak również możliwości dystrybucji energii na obszarze sąsiadujących gmin. 
Możliwość współpracy Gminy Biała z sąsiednimi gminami może odbywać się również 
w zakresie wspólnie organizowanych grupowych przetargów na zakup i dystrybucję energii 
elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz 
budynków/obiektów gminnych. Uczestnictwo w grupie zakupowej pozwala uzyskać niższą 
cenę zakupu i dystrybucji energii elektrycznej. 
Gmina Biała jest członkiem Związku Gmin Śląska Opolskiego i w ramach tego związku tworzy 
grupy zakupowe energii elektrycznej. 
Jednym z kierunków współpracy pomiędzy gminami w celu restrukturyzacji lokalnego sektora 
energetycznego może być tworzenie klastrów energetycznych. Klaster energetyczny to 
cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, 
jednostki oraz instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Celem 
porozumienia w zakresie klastra energii musi być wytwarzanie i równoważenie 
zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z OZE lub z innych źródeł lub paliw w ramach 
sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Klastry mają zrzeszyć 
odbiorców energii oraz jej wytwórców na danym obszarze. To ułatwi przepływ energii, oraz 
sprawi, że dany teren będzie samowystarczalny energetycznie. Obszar działania klastra nie 
może przekraczać granic jednego powiatu lub 5 gmin. Możliwość współpracy międzygminnej 
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istnieje również w ramach realizacji projektów partnerskich polegających na wspólnym 
ubieganiu się o pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (RPO, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW) na inwestycje w odnawialne źródła energii takie jak kolektory słoneczne, 
fotowoltaika czy pompy ciepła. 
Współpraca w zakresie zaopatrzenia w paliwa gazowe 
W zakresie bezpośredniego zaopatrzenia w paliwa gazowe istnieją możliwości współpracy 
i wspólnego działania kilku gmin w ramach budowy nowych odcinków sieci gazowych 
i gazyfikacji nowych terenów. Gmina Biała współpracę taką w szczególności powinna 
prowadzić z gminami sąsiednimi z funkcjonującą siecią gazowniczą, która może stanowić 
potencjalne źródło gazu ziemnego dla niezgazyfikowanego terenu gminy. 
Operatorzy systemów dystrybucyjnych gazu ziemnego opracowują plany gazyfikacji, których 
zasięg uzależniony jest od wielkości zgłaszanego przez potencjalnych odbiorców 
zapotrzebowania na gaz ziemny, stanu infrastruktury gazowej oraz planowanych inwestycji. 
Warunkiem realizacji ww. inwestycji jest jej opłacalność ekonomiczna, a ta zależy od liczby 
odbiorców i wielkości deklarowanego odbioru gazu oraz od możliwości finansowania 
inwestycji. 
Poinformowano Gminy sąsiadujące o przystąpieniu Gminy Biała do opracowania Projektu 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Biała. 

8.1. Możliwości współpracy przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii 
Poza możliwościami międzygminnej współpracy w ramach systemów energetycznych 
możliwym kierunkiem współdziałania pomiędzy Gminą Biała, a sąsiadującymi gminami są 
działania podejmowane w celu ograniczenia niskiej emisji skupione wokół inwestycji 
w odnawialne źródła energii poprzez współpracę w zakresie pozyskiwania funduszy i wymianę 
doświadczeń związanych z inwestycjami proekologicznymi. 
Możliwym kierunkiem współpracy z gminami ościennymi jest również wspólne wykorzystanie 
biomasy otrzymywanej w związku z utrzymywaniem zieleni miejskiej, a także z produkcji 
rolnej. W celu rozpoczęcia współpracy niezbędne jest skoordynowanie działań i optymalizacja 
obszarów, z których biomasa mogłaby być pozyskiwana wraz z przeprowadzeniem analizy 
ekonomicznej dla takiego przedsięwzięcia.  

9. BILANS ENERGETYCZNY 
Bilans energetyczny Gminy Biała przedstawia przegląd potrzeb energetycznych 
poszczególnych odbiorców wraz ze sposobem ich pokrywania oraz strukturę użytkowania 
poszczególnych nośników energii i paliw. W celu określenia zapotrzebowania energetycznego 
pozyskano dane z budynków użyteczności publicznej, a także gestorów sieci ciepłowniczej 
i energetycznej, a także wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego. 
Do bilansu energetycznego uwzględnione zostały sektory do których należą: 

- budynki użyteczności publicznej, 
- budynki mieszkalne, 
- przedsiębiorstwa, 
- oświetlenie uliczne. 

9.1. Budynki mieszkalne 
Główny Urząd Statystyczny publikuje dane dotyczące powierzchni użytkowej mieszkań od 
roku 1995 r. W związku z czym do szacowania zapotrzebowania na ciepło przyjęto 
następujące wskaźniki i założenia: 

a) dla powierzchni użytkowej mieszkań na terenie gminy powstałej do roku 1995 r. 
(włącznie) przyjęto wskaźnik zapotrzebowania na ciepło na poziomie 200 kWh/m2; 

b) dla powierzchni użytkowej mieszkań na terenie gminy powstałej w latach 1996 - 2000 
przyjęto wskaźnik zapotrzebowania na ciepło na poziomie 150 kWh/m2; 

c) dla powierzchni użytkowej mieszkań na terenie gminy powstałej w latach 2001 - 2005 
przyjęto wskaźnik zapotrzebowania na ciepło na poziomie 120 kWh/m2; 

d) dla powierzchni użytkowej mieszkań na terenie gminy powstałej w latach 2006 - 2010 
przyjęto wskaźnik zapotrzebowania na ciepło na poziomie 100 kWh/m2; 
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e) dla powierzchni użytkowej mieszkań na terenie gminy powstałej w latach 2011 - 2015 
przyjęto wskaźnik zapotrzebowania na ciepło na poziomie 80 kWh/m2; 

f) dla powierzchni użytkowej mieszkań na terenie gminy powstałej w latach 2016 - 2018 
przyjęto wskaźnik zapotrzebowania na ciepło na poziomie 60 kWh/m2. 

W celu oszacowania zapotrzebowania energii na c.w.u. posłużono się następującym wzorem 
zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. 
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części 
budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej: 

QWnd = VWi * Af * cw * pw* (dw - do) * kR * tR / 3600 (kWh/rok) 
Gdzie: 

• QW,nd - roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania c. w. u.; 
• VWi - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową; 
• Af - powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temp. powietrza; 

Cw - ciepło właściwe wody; 
• pw - gęstość wody; 
• dw - obliczeniowa temp. ciepłej wody użytkowej w zaworze czerpalnym 60 - 
obliczeniowa temp. wody przed podgrzaniem; 
• kR - współczynnik korekcyjny ze względu na przerwy w użytkowaniu c.w.u.; 
• tR - liczba dni w roku; 

W celu oszacowania zapotrzebowania ciepła do przygotowywania posiłków posłużono się 
wskaźnikiem rocznego zapotrzebowania na energię do przygotowania posiłków, który wynosi 
ok. 220 kWh/osobę. 
Wykorzystując powyższe założenia łączne zapotrzebowanie na ciepło w sektorze budynków 
mieszkalnych na terenie Gminy Biała wynosi ok. 155 169 GJ. Zdecydowanie największy udział 
w łącznym zapotrzebowaniu na ciepło posiadają potrzeby grzewcze - 132 503 GJ (85,4 %). 
Zapotrzebowanie ciepła na cele produkcji ciepłej wody użytkowej wynosi około 17 006 GJ 
(11,0 %), natomiast na cele przygotowywania posiłków 5 660 GJ (3,6 %). 
Przy szacowaniu wielkości produkcji ciepła w sektorze mieszkalnictwa na terenie Gminy Biała 
przyjęto założenie, iż uśredniona sprawność techniczna systemów cieplnych w budynkach 
mieszkalnych na terenie gminy wynosi ok. 75 %. W związku z czym produkcja ciepła 
wbudynkach mieszkalnych na terenie Gminy Biała wynosi ok. 206 892 GJ. 
Wyliczenia prowadzone w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała” 
wykazywały zużycie energii cieplnej na ogrzewanie indywidualnych budynków mieszkalnych 
na poziomie 181 199 GJ (50 336,99 MWh), a dla komunalnych budynków mieszkalnych ok. 
17 121 GJ (4 756,31 MWh), co daje łącznie 198 853 GJ (55 093 MWh).  
Strukturę nośników energii wykorzystywanych na cele produkcji ciepła w budynkach 
mieszkalnych na terenie Gminy Biała przyjęto na podstawie „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Biała". Zdecydowanie największy udział w produkcji ciepła 
w sektorze indywidualnych budynków mieszkalnych na terenie gminy posiada węgiel 
kamienny (94,6 %), z którego zużycia wyprodukowano 171 477 GJ (47 636,27 MWh) energii 
cieplnej. 

9.2. Budynki użyteczności publicznej 
 
Na terenie Gminy Biała znajdują się budynki instytucji użyteczności publicznej, stanowiące 
jednostki organizacyjne Gminy. 
Wyliczenia prowadzone w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała” (w oparciu 
o dane uzyskane z Urzędu Miejskiego w Białej) wykazywały zużycie energii cieplnej na 
ogrzewanie budynków użyteczności publicznej na poziomie 20 512 GJ (5 698,41 MWh). 
Udział węgla kamiennego wynosił ok. 85 %. 
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Tabela 28. Budynki użyteczności publicznej na terenie Gminy Biała. 
 

Lp. Nieruchomość Adres 
Powierzchnia 

[m2] 

1. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych Biała, ul. 1000 lecia 16   

2. Gmina Biała Biała, Rynek 10   

3. Gmina Biała Biała, Rynek 11 403,01 
4. Gmina Biała Biała, ul. Kościuszki 26-28 699,8 
5. WiK Biała Biała, ul. Kościuszki 22-24   
6. ZOZ w Białej, Szpital św. Elżbiety Biała, ul. Moniuszki 8   

7. ZOZ w Białej, Szpital św. Elżbiety Biała, ul. Moniuszki 8A   

8. Gminne Centrum Kultury w Białej Biała, ul. Prudnicka 35 1386,00 

9. Przychodnia Lekarska Zdrowie SC Biała, ul. Opolska 2 242,50 

10. Budynek Spółki WiK Biała, ul. Kościuszki 10-12 500 
11. Budynek Spółki WiK Biała, ul. Prudnicka 43 150 
12. PSP Biała kuchnia Biała, ul. Tysiąclecia 16 51,9 
13. PP Biała kuchnia Biała, ul. Tysiąclecia 16 44,5 
14. Szkoła Filialna w Gostomii Gostomia 82d, 48-210 Biała 793,27 
15. Szkoła Filialna w Radostyni Radostynia 99, 48-210 Biała 300,05 
16. Szkoła Filialna w Śmiczu Śmicz 106, 48-210 Biała 420 
17. Oddział Zamiejscowy w Prężynie Prężyna 28a, 48-210 Biała 125,09 
18. Oddział Zamiejscowy w Solcu Solec 41a, 48-210 Biała 103 
19. PSP Łącznik ul. Fabryczna 4a, Łącznik 1159,2 

20. 
PG Łącznik 

ul. Świerczewskiego 79, 
Łącznik 815 

21. Szkoła Filialna w Pogórzu Pogórze 162, 48-220 Łącznik 380 
22. Oddział Zamiejscowy w Chrzelicach Chrzelice 177, 48-220 Łącznik 92,74 
23. Oddział Zamiejscowy w Brzeźnicy Brzeźnica 9, 48-220 Łącznik 96,63 
24. Remiza OSP Nowa Wieś Nowa Wieś 51 B 100 
25. Remiza OSP Wilków Wilków 36 
26. Remiza OSP Olbrachcice Olbrachcice 59a 286 

27. 
Remiza OSP Łącznik 

ul. Świerczewskiego 23, 
Łącznik 107 

28. Remiza OSP Śmicz Śmicz 60b 54,9 
29. Remiza OSP Gostomia Gostomia 82a 44,2 
30. Remiza OSP Pogórze Pogórze 160a 139 
31. Remiza OSP Górka Pr. Brzeźnica   61 
32. Remiza OSP Józefów Józefów 25a 105,6 
33. Remiza OSP Chrzelice Chrzelice 27a 110,3 
34. Remiza OSP Ogiernicze Ogiernicze 40 25,8 
35. Remiza OSP Ligota Bial. Ligota Bialska 60a 36,3 
36. Remiza OSP Rostkowice Rostkowice 12a 91,6 
37. Remiza OSP Grabina Grabina 62 141 
38. Remiza Miłowice Miłowice 33 71,9 
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39. Remiza/szatnia LZS Kolnowice Kolnowice 66,8 
40. Remiza Frącki Frącki 202 57,4 
41. Remiza Radostynia Radostynia 12a 133 
42. Miejska Biblioteka Publiczna ul. Prudnicka 17, Biała 101,95 
43. Budynek użytkowo - usługowy ul. Prudnicka 29, Biała 253,7 
44. Świetlica Solec Solec 36 97,67 
45. Świetlica Wilków Wilków 39 212,94 
46. Świetlica Prężyna Prężyna 70b 138,1 
47. Świetlica Browiniec Polski Browiniec Polski 20 

48. 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. B. Augu-
styna Grabina 63 528 

 

9.3. Przedsiębiorstwa 
W oparciu o dane uzyskane z Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych 
substancji dla instalacji eksploatowanych na terenie Gminy Biała oraz danych od 
przedsiębiorców z terenu Gminy Biała wykazywały zużycie energii na poziomie 7 616 GJ 
(2 115,76 MWh). 

9.4. Oświetlenie uliczne, obiekty gminne, zużycie energii elektrycznej przez 
mieszkańców. 
W oparciu o dane uzyskane z Gminy Biała zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne 
w okresie 07.2018-06.2019 wyniosło 508 196 kWh, natomiast zużycie energii w obiektach 
gminnych 168 809 kWh. Zużycie energii przez mieszkańców wyniosło w 2019 roku 
9 119 MWh. 

9.5. Podsumowanie bilansu energetycznego 
Podsumowując, w celu określenia zapotrzebowania energetycznego pozyskano dane 
z budynków użyteczności publicznej, a także gestorów sieci ciepłowniczej, energetycznej 
i gazowej. Ponadto wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz dane 
pozyskane z Urzędu Miejskiego w Białej. Został on zaprezentowany w tabeli poniżej: 
 
Tabela 29. Podsumowanie bilansu energetycznego. 
 

Kategoria 
Energia 

elektryczna Ciepło Razem 

MWh 

Budynki, wyposażenie, 
urządzenia komunalne 169 5 698 5 867 
Budynki mieszkalne 9 120 55 093 64 213 
Oświetlenie uliczne 535 0 535 
Przedsiębiorstwa 10 208 2 116 12 324 

    Razem: 20 032 62 907 82 939 
 
10. PROGNOZA ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ 
W prognozie wzięto pod uwagę zarówno dokumenty szczebla krajowego dotyczące rozwoju 
polskiej gospodarki i zużycia paliw, a także strategiczne dokumenty Gminy Biała określające 
planowany rozwój. Ponadto, uwzględnione zostały informacje pozyskane od gestorów sieci 
dystrybucyjnych paliw i energii, ze szczególnym uwzględnieniem planów rozwojowych, a także 
dane w zakresie wzrostu liczby ludności i planowanego rozwoju mieszkalnictwa. Na potrzeby 
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założeń do planu zaopatrzenia w energię opracowana została własna prognoza zużycia 
nośników energii i paliw dla Gminy Biała do 2030 roku, ze zmianami w okresach pięcioletnich. 
Na podstawie danych zawartych w uogólnionej charakterystyce trendów społeczno-
gospodarczych analizowanego obszaru zawartych w rozdziale pierwszym przedstawiono trzy 
scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego do 2033 roku tzn. pasywny, neutralny oraz 
aktywny. Poniżej opisano założenia jakie przyjęto w poszczególnych scenariuszach. 
Scenariusz A „Pasywny" - zakłada się w nim, że większość planowanych inwestycji 
(zawartych w Planach Miejscowych oraz Studium Uwarunkowań) nie zostanie zrealizowana; 
spada liczba oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych; na analizowanym 
obszarze nie udaje się wygenerować trwałych podstaw rozwojowych (brak czynników 
napędzających rozwój); pojawią się negatywne trendy w gospodarce tj. wzrost bezrobocia; 
zatrzymanie się wzrostu liczby podmiotów gospodarczych; brak zainteresowania inwestorów 
terenami pod handel, usługi oraz przemysł. Wszystkie te elementy wpływają na to, że poziom 
życia mieszkańców nie podnosi się. Nie udaje się na szeroką skalę zrealizować inwestycji 
związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej. Scenariusz ten charakteryzuje się również 
wprowadzaniem przedsięwzięć racjonalizujących zużycie sieciowych nośników energii przez 
odbiorców w niewielkim stopniu w zakresie potrzeb cieplnych oraz wzrostem zużycia energii 
znacznie mniejszym niż w krajach wysoko rozwiniętych (niski wzrost komfortu życia). 
W scenariuszu tym przewiduje się nieznaczny spadek zużycia energii elektrycznej i jedynie 
nieznaczny wzrost zużycia innych paliw, w tym węgla kamiennego. Założono, iż na każde 
pięciolecie spadek zużycia nośników energii wynosić będzie 5 %. 
Scenariusz B „Neutralny" - przewiduje się w nim, powolny w porównaniu do potrzeb 
rozwojowych, lecz systematyczny rozwój analizowanego obszaru; rośnie liczba oddawanych 
do użytku budynków mieszkalnych; planowane inwestycje zostaną częściowo zrealizowane 
i będą stymulować umiarkowany rozwój Gminy Biała. Wzrośnie zainteresowanie inwestorów 
wyznaczonymi terenami pod handel, usługi oraz przemysł. W scenariuszu tym zakłada się 
również wprowadzanie przez odbiorców energii przedsięwzięć racjonalizujących zużycie 
sieciowych nośników energii w stopniu średnim. Inwestycje związane z wykorzystaniem 
energii odnawialnej są wdrożone w ograniczonym zakresie. W scenariuszu tym przewiduje się 
nieznaczny wzrost zużycia energii elektrycznej na cele mieszkaniowe spowodowany 
wzrostem komfortu życia mieszkańców (dodatkowe urządzenia elektryczne) oraz brak zmian 
w stosunku do budynków niemieszkalnych.  
Scenariusz C „Aktywny" - urzeczywistniany przy założeniu aktywnej, skutecznej polityki Rządu 
oraz lokalnej polityki, kreującej pożądane zachowania wszystkich odbiorców energii; tereny 
wyznaczone pod budownictwo mieszkaniowe są w pełni zainwestowane; planowane 
inwestycje (zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego oraz w Studium Uwarunkowań) zostaną zrealizowane 
i będą dodatkowo generować inne inwestycje na omawianym obszarze, co stymulować będzie 
jej stabilny rozwój. W scenariuszu tym zakłada się również wzrost zużycia energii 
podyktowany dynamicznym rozwojem we wszystkich dziedzinach gospodarki (mieszkalnictwo, 
usługi, handel, itp.) z jednoczesnym wprowadzaniem w dużym zakresie przez odbiorców 
przedsięwzięć racjonalizujących zużycie nośników energii oraz rozwojem wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. W scenariuszu tym przewiduje się wzrost zużycia energii 
elektrycznej spowodowany wzrostem komfortu życia mieszkańców (dodatkowe urządzenia 
elektryczne) oraz rozwojem działalności gospodarczej. Przewiduje się również zdecydowany 
wzrost zużycia innych paliw poza węglem kamiennym, jako skutek wypierania węgla jako 
głównego paliwa na potrzeby zaopatrzenia w ciepło. W scenariuszu założono, iż w ciągu 
każdych kolejnych 5 lat wzrost zużycia nośników energii wynosić będzie ok. 5 %. 
Zbiorczą prognozę zużycia sieciowych nośników energii przedstawiono tabelarycznie dla 
poszczególnych scenariuszy rozwoju w podziale na nośniki energii: 
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Wariant "neutralny"   

Lp Kategoria 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a 

1. Energia elektryczna 20 032,0 20 072,1 20 112,2 20 152,4 19 758,7 19 798,3 19 837,9 19 877,5 19 917,3 19 957,1 19 997,0 20 037,0 20 077,1 20 117,3 20 157,5 

1.1. 
Budynki, wyposażenie, 
urzadzenia komunalne 169,0 169,3 169,7 170,0 170,4 170,7 171,0 171,4 171,7 172,1 172,4 172,8 173,1 173,4 173,8 

1.2. Budynki mieszkalne 9 120,0 9 138,2 9 156,5 9 174,8 9 193,2 9 211,6 9 230,0 9 248,4 9 266,9 9 285,5 9 304,1 9 322,7 9 341,3 9 360,0 9 378,7 

1.3. Oświetlenie uliczne 535,0 536,1 537,1 538,2 105,3 105,5 105,7 105,9 106,1 106,4 106,6 106,8 107,0 107,2 107,4 

1.4. Przedsiebiorstwa 10 208,0 10 228,4 10 248,9 10 269,4 10 289,9 10 310,5 10 331,1 10 351,8 10 372,5 10 393,2 10 414,0 10 434,8 10 455,7 10 476,6 10 497,6 

2. Ciepło 62 907,0 63 032,8 63 158,9 63 285,2 63 411,8 63 538,6 63 665,7 63 793,0 63 920,6 64 048,4 64 176,5 64 304,9 64 433,5 64 562,4 64 691,5 

2.1. 
Budynki, wyposażenie, 
urzadzenia komunalne 5 698,0 5 709,4 5 720,8 5 732,3 5 743,7 5 755,2 5 766,7 5 778,3 5 789,8 5 801,4 5 813,0 5 824,6 5 836,3 5 847,9 5 859,6 

2.2. Budynki mieszkalne 55 093,0 55 203,2 55 313,6 55 424,2 55 535,1 55 646,1 55 757,4 55 868,9 55 980,7 56 092,6 56 204,8 56 317,2 56 429,9 56 542,7 56 655,8 

2.3. Oświetlenie uliczne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Przedsiebiorstwa 2 116,0 2 120,2 2 124,5 2 128,7 2 133,0 2 137,2 2 141,5 2 145,8 2 150,1 2 154,4 2 158,7 2 163,0 2 167,3 2 171,7 2 176,0 

RAZEM: 82 939,0 83 104,9 83 271,1 83 437,6 83 170,5 83 336,9 83 503,5 83 670,5 83 837,9 84 005,6 84 173,6 84 341,9 84 510,6 84 679,6 84 849,0 

 
Przyrost (lata 2019-2033): 2,30 % 
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Wariant "pasywny"   

Lp Kategoria 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a 

1. Energia elektryczna 20 032,0 19 831,7 19 633,4 19 437,0 18 834,0 18 645,7 18 459,2 18 274,7 18 091,9 17 911,0 17 731,9 17 554,6 17 379,0 17 205,2 17 033,2 

1.1. 
Budynki, wyposażenie, 
urządzenia komunalne 169,0 167,3 165,6 164,0 162,3 160,7 159,1 157,5 155,9 154,4 152,8 151,3 149,8 148,3 146,8 

1.2. Budynki mieszkalne 9 120,0 9 028,8 8 938,5 8 849,1 8 760,6 8 673,0 8 586,3 8 500,4 8 415,4 8 331,3 8 248,0 8 165,5 8 083,8 8 003,0 7 923,0 

1.3. Oświetlenie uliczne 535,0 529,7 524,4 519,1 105,3 104,2 103,2 102,2 101,2 100,1 99,1 98,1 97,2 96,2 95,2 

1.4. Przedsiębiorstwa 10 208,0 10 105,9 10 004,9 9 904,8 9 805,8 9 707,7 9 610,6 9 514,5 9 419,4 9 325,2 9 231,9 9 139,6 9 048,2 8 957,7 8 868,2 

2. Ciepło 62 907,0 62 277,9 61 655,2 61 038,6 60 428,2 59 823,9 59 225,7 58 633,4 58 047,1 57 466,6 56 892,0 56 323,0 55 759,8 55 202,2 54 650,2 

2.1. 
Budynki, wyposażenie, 
urządzenia komunalne 5 698,0 5 641,0 5 584,6 5 528,8 5 473,5 5 418,7 5 364,6 5 310,9 5 257,8 5 205,2 5 153,2 5 101,6 5 050,6 5 000,1 4 950,1 

2.2. Budynki mieszkalne 55 093,0 54 542,1 53 996,6 53 456,7 52 922,1 52 392,9 51 869,0 51 350,3 50 836,8 50 328,4 49 825,1 49 326,9 48 833,6 48 345,3 47 861,8 

2.3. Oświetlenie uliczne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Przedsiębiorstwa 2 116,0 2 094,8 2 073,9 2 053,2 2 032,6 2 012,3 1 992,2 1 972,3 1 952,5 1 933,0 1 913,7 1 894,5 1 875,6 1 856,8 1 838,3 

RAZEM: 82 939,0 82 109,6 81 288,5 80 475,6 79 262,3 78 469,6 77 684,9 76 908,1 76 139,0 75 377,6 74 623,8 73 877,6 73 138,8 72 407,4 71 683,4 

 
Przyrost (lata 2019-2033): -13,57 % 
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Wariant "aktywny"   

Lp Kategoria 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a 

1. Energia elektryczna 20 032,0 20 232,3 20 434,6 20 639,0 20 394,0 20 597,9 20 803,9 21 011,9 21 222,0 21 434,3 21 648,6 21 865,1 22 083,7 22 304,6 22 527,6 

1.1. 
Budynki, wyposażenie, 
urzadzenia komunalne 169,0 170,7 172,4 174,1 175,9 177,6 179,4 181,2 183,0 184,8 186,7 188,5 190,4 192,3 194,3 

1.2. Budynki mieszkalne 9 120,0 9 211,2 9 303,3 9 396,3 9 490,3 9 585,2 9 681,1 9 777,9 9 875,7 9 974,4 10 074,2 10 174,9 10 276,6 10 379,4 10 483,2 

1.3. Oświetlenie uliczne 535,0 540,4 545,8 551,2 105,3 106,4 107,4 108,5 109,6 110,7 111,8 112,9 114,0 115,2 116,3 

1.4. Przedsiebiorstwa 10 208,0 10 310,1 10 413,2 10 517,3 10 622,5 10 728,7 10 836,0 10 944,4 11 053,8 11 164,3 11 276,0 11 388,7 11 502,6 11 617,7 11 733,8 

2. Ciepło 62 907,0 63 536,1 64 171,4 64 813,1 65 461,3 66 115,9 66 777,0 67 444,8 68 119,3 68 800,5 69 488,5 70 183,3 70 885,2 71 594,0 72 310,0 

2.1. 
Budynki, wyposażenie, 
urzadzenia komunalne 5 698,0 5 755,0 5 812,5 5 870,7 5 929,4 5 988,7 6 048,5 6 109,0 6 170,1 6 231,8 6 294,1 6 357,1 6 420,6 6 484,9 6 549,7 

2.2. Budynki mieszkalne 55 093,0 55 643,9 56 200,4 56 762,4 57 330,0 57 903,3 58 482,3 59 067,2 59 657,8 60 254,4 60 856,9 61 465,5 62 080,2 62 701,0 63 328,0 

2.3. Oświetlenie uliczne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Przedsiebiorstwa 2 116,0 2 137,2 2 158,5 2 180,1 2 201,9 2 223,9 2 246,2 2 268,6 2 291,3 2 314,2 2 337,4 2 360,8 2 384,4 2 408,2 2 432,3 

RAZEM: 82 939,0 83 768,4 84 606,1 85 452,1 85 855,2 86 713,8 87 580,9 88 456,7 89 341,3 90 234,7 91 137,1 92 048,4 92 968,9 93 898,6 94 837,6 

 
Przyrost (lata 2019-2033): 14,35 %
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11. OCENA POTENCJAŁU ZASPOKOJENIA POTRZEB  
11.1. System ciepłowniczy 
Analiza obecnego systemu ciepłowniczego pozwala stwierdzić, iż obecność na obszarze 
Gminy Biała przedsiębiorstwa zajmującego się dostawą ciepła jest wystarczająca (na obszarze 
miasta Biała). Przedsiębiorstwo posiada rezerwy ciepła w źródłach mocy, przez co możliwe 
jest wykonanie nowych podłączeń jak również pokrycie okresowego większego 
zapotrzebowania. 

11.2. System gazowniczy 
Na obszarze Gminy Biała obecnie nie funkcjonuje system gazowniczy. Uzgodniony przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Plan Rozwoju GAZ-SYSTEM S.A. na lata 2020-2029 
nie zakłada realizacji zadań inwestycyjnych na obszarze gminy. Wg działu Zarzadzania 
Majątkiem Sieciowym w Opolu, Sekcja ewidencji Majątku i Uzgodnień, na terenie gminy nie 
występuje czynna dystrybucyjna sieć gazowa będąca własnością PSG sp. z o.o. 

11.3. System elektroenergetyczny 
Tauron Dystrybucja S.A., zgodnie z podanymi informacjami posiada odpowiednią rezerwę 
mocy, która utrzymywana jest na stałym poziomie. Pomimo podłączania nowych obiektów 
realizowane przez spółkę działania modernizacyjne i rozbudowa sieci wraz z urządzeniami 
technicznymi, pozwalają na utrzymanie bezpiecznego poziomu rezerw mocy. 
Analiza istniejącego systemu elektroenergetycznego wskazuje na wysoki poziom 
bezpieczeństwa. Ze względu na znaczący udział napowietrznych linii elektroenergetycznych 
należy wziąć pod uwagę potencjalną awaryjność wynikającą z sił natury. Dlatego należy dążyć 
- w przypadku obiektów o strategicznym znaczeniu - do zapewnienia rezerwowych źródeł 
zasilania, a także wspierania energetyki rozproszonej i alternatywnych źródeł energii. Istnieje 
możliwość rozbudowy systemu, a także podłączania nowych odbiorców w miarę 
zapotrzebowania. Dostawca energii przewiduje roczny wzrost zapotrzebowania na energię 
w kolejnych latach na poziomie 1-1,5 % rocznie. 

12. MOŻLIWOŚCI DZIAŁAŃ W CELU OPTYMALIZACJI WIELKOŚCI ZUŻYCIA PALIW 
I ENERGII W GMINIE 
Gmina Biała jako jednostka sektora publicznego powinna pełnić wzorcową rolę w zakresie 
stosowania środków efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii. Takie działania, z odpowiednio przeprowadzoną kampanią informacyjno- edukacyjną 
w lokalnych mediach, pozwolą na promowanie pozytywnych zachowań ekologicznych wśród 
mieszkańców, przedsiębiorców, wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych z analizowanego 
obszaru. W konsekwencji, działania realizowane przez Gminę, oprócz oczywistych efektów 
energetycznych i ekonomicznych dla budżetu gminnego, wpłyną na uzyskanie efektu synergii 
na większym obszarze oddziaływania. 
Wykonane w opracowaniu analizy i bilanse energetyczne pozwalają na przedstawienie 
możliwości działań Gminy w obszarze racjonalnego zużycia energii i poprawy efektywności 
energetycznej obiektów będących w jej zasobach. Przedstawione propozycje działań mają 
charakter kierunkowy i określają ogólne możliwości, jednakże każdorazowa inwestycja 
powinna obejmować opracowanie niezbędnej dokumentacji bądź symulacji, która pozwoli na 
podjęcie dalszych kroków. Jednocześnie, proponowane inwestycje nie mają charakteru 
obligatoryjnego, ani nie wyznaczają ram czasowych ich realizacji. Zestawienie działań wraz ze 
wskaźnikami ułatwiającymi monitorowanie i weryfikację efektów, zostało przedstawione 
w tabeli poniżej 
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Tabela 30. Zestawienie działań możliwych do podjęcia w obszarze Gminy Biała 

Sektor Działanie Opis i cel działania Wskaźnik monitorowania 

Budynki 
użyteczności 
publicznej 

Opracowanie audytów 
energetycznych budynków 
publicznych. 

Wskazanie możliwości realizacji działań termomodernizacyjnych 
wraz z określeniem niezbędnych nakładów finansowych i zwrotu z 
inwestycji. 

Liczba budynków dla których opracowano 
audyt energetyczny. 

Opracowanie audytów 
elektrycznych dla wszystkich 
budynków publicznych. 

Wskazanie kosztów i efektów energetycznych dla wymiany 
oświetlenia wbudowanego w obiektach publicznych. 

Liczba budynków dla których opracowano 
audyt elektryczny. 

Wykonanie świadectw 
charakterystyki energetycznej 

Opracowanie obligatoryjnego dokumentu, który wskazywać będzie 
na możliwości racjonalizacji zużycia energii w budynku. 

Liczba obiektów posiadających 
świadectwo charakterystyki energetycznej. 

Wdrożenie systemu zielonych 
zamówień publicznych. 
 

Uwzględnianie w zamówieniach publicznych aspektu 
środowiskowego w tym stosowania najlepszych, ekonomicznie 
opłacalnych i dostępnych, rozwiązań i materiałów ekologicznych 
pozwoli na zwiększenie wykorzystania rozwiązań 
energooszczędnych bądź materiałooszczędnych. 

Liczba udzielonych zamówień 
publicznych, w których zawarto kwestię 
środowiskowe. 
 

Termomodernizacja budynków 
wraz z modernizacją 
oświetlenia wbudowanego. 

Realizacja zapisów wskazanych w audycie energetycznym i 
elektrycznym w celu zmniejszenia zużycia energii końcowej w 
budynkach publicznych. 

Liczba budynków poddanych 
termomodernizacji. 
Liczba zmodernizowanych sztuk 
oświetlenia. 

Opracowanie i realizacja 
Programu wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w 
Gminie 

Przygotowanie opracowania, w którym zawarte będą dokładne 
parametry energetyczne i możliwości stosowania odnawialnych 
źródeł energii w Gminie, co pozwoli na realizację inwestycji w tym 
zakresie zarówno przez jednostki samorządowe, jak i 
mieszkańców czy przedsiębiorców. 

Liczba zamontowanych instalacji 
odnawialnych źródeł energii. 
 

Zarządzanie i optymalizacja 
zużycia energii w budynkach 
publicznych 
 

Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej w 
postaci montażu urządzeń pomiarowych i systemów 
automatycznego zarządzania budynkiem, a także odpowiednia 
agregacja uzyskanych danych i optymalizacja zużycia.. Monitoring 
wraz z systemem zbierania danych o zużyciu pozwoli na 
dokonanie analiz i wypracowanie działań poprawiających 
efektywność energetyczną budynków. 

Liczba zamontowanych urządzeń 
pomiarowych. 
Liczba zastosowanych systemów 
automatycznego zarządzania budynkiem. 

Oświetlenie 

Modernizacja oświetlenia 
ulicznego 
 

Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł świetlnych na ulicach 
znajdujących się w Gminie, a także analiza możliwości ich 
modernizacji na oświetlenie energooszczędne wraz z 
zastosowaniem zasilania hybrydowego, wykorzystującego 
odnawialne źródła energii. Modernizacja przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa i jakości światła, a także wpłynie na oszczędności 
budżetowe w związku z redukcją zużycia energii elektrycznej. 

Liczba lamp ulicznych poddanych 
modernizacji. 
Liczba zastosowanych lamp 
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii 
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Modernizacja oświetlenia 
terenów publicznych 
 

Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł świetlnych na terenach 
publicznych znajdujących się w Gminie (parkach, placach, 
boiskach itp.), a także analiza możliwości ich modernizacji na 
oświetlenie energooszczędne wraz z zastosowaniem zasilań 
hybrydowych wykorzystujących odnawialne źródła energii. 
Modernizacja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jakości 
światła, a także wpłynie na oszczędności budżetowe w związku z 
redukcją zużycia energii elektrycznej. 

Liczba lamp poddanych modernizacji. 
Liczba zastosowanych lamp 
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii 

Transport 

Wymiana samochodów 
służbowych i komunalnych 
 

Wymiana samochodów służbowych wykorzystywanych w 
Urzędzie Miejskim w Białej i jednostkach zależnych na samochody 
o lepszych parametrach efektywności energetycznych i 
spełniających wyższe normy spalin. 

Liczba zmodernizowanych pojazdów 
osobowych. 
 

Budynki 
mieszkalne 

 
Aktualizacja i wdrażanie 
Programu Gospodarki 
Niskoemisyjnej w Gminie 
 

Opracowanie dokumentu, który wskaże na możliwość 
modernizacji źródeł grzewczych w budynkach mieszkalnych w 
Gminie, a następnie jego realizacja w oparciu o środki własne 
Gminy, mieszkańców i dotacje odpowiednich Funduszy 
Środowiskowych. 

Liczba budynków mieszkalnych, w których 
zmodernizowano źródło ciepła 
 

Opracowanie i realizacja 
Programu termomodernizacji 
budynków mieszkalnych w 
Gminie 
 

Opracowanie dokumentu, który przedstawi ogólne wytyczne dla 
działań termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych wraz 
ze wskazaniem kosztów i oszczędności dla każdego z wariantów. 
Realizacja Programu może zostać sfinansowana ze środków 
własnych Gminy i mieszkańców, przy współudziale środków 
dotacyjnych. 

Liczba budynków mieszkalnych 
poddanych termomodernizacji 
 

Edukacja 

Prowadzenie działań i kampanii 
edukacyjno-informacyjnych 
 

Realizacja działań z zakresu edukacji ekologicznej, a także 
kampanii informacyjnych o negatywnych skutkach np. 
nieodpowiedniego spalania paliw w domowych paleniskach 
spowoduje wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. W 
konsekwencji, działania informacyjne pozwolą na ograniczenie 
zużycia energii i wpłyną na redukcję emisji substancji 
zanieczyszczających. 

Liczba osób objętych działaniami 
edukacyjnymi. 
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13. KIERUNKI ROZWOJU 

13.1. System gazowniczy 
Obecnie zarządcy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego nie przewidują 
budowy sieci gazowej na terenie Gminy Biała. 

13.2. System elektroenergetyczny 

13.2.1. Sieć przesyłowa 
Na terenie Gminy Biała Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. nie planują w najbliższych 
latach inwestycji związanych z budową bądź rozbudową linii energetycznych 110 kV.  

13.2.2. Sieć dystrybucyjna 
Zaopatrzenie w energię elektryczną na terenie Gminy Biała realizowane będzie zgodnie 
z obowiązującym prawem oraz dokumentami strategicznymi określającymi zasady i kierunki 
rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej oraz sposoby zaopatrzenia w energię elektryczną. 
Priorytetem Gminy Biała jest prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia sprawnie 
funkcjonującego, bezawaryjnego systemu infrastruktury elektroenergetycznej (w tym 
energooszczędnego systemu oświetlenia ulicznego) w pełni pokrywającego w sposób 
niezakłócony obecne oraz przyszłe zapotrzebowanie na energię elektryczną na terenie gminy. 
W ramach możliwości finansowych gminy realizowane będą inwestycje polegające na 
modernizacji energetycznej (w zakresie ograniczenia zapotrzebowania na energię elektryczną) 
obiektów komunalnych - budynków, oświetlenia ulicznego oraz systemu wodno-
kanalizacyjnego 
W kolejnej tabeli przedstawiono kierunki działań oraz zasady dotyczące zaopatrzenia 
w energię elektryczną określone w obowiązującym prawodawstwie oraz dokumentach 
strategicznych, zgodnie z którymi prowadzona będzie gospodarka elektroenergetyczna na 
terenie Gminy Biała. 
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Tabela 31. Kierunki działań oraz zasady dotyczące zaopatrzenia w energię elektryczną, określone w obowiązującym prawodawstwie oraz dokumentach 

Dokument Kierunki działań 

Polityka energetyczna Polski 
do roku 2030 

Najważniejszymi elementami polityki energetycznej realizowanymi na szczeblu regionalnym i lokalnym powinny być: 
- dążenie do oszczędności paliw i energii w sektorze publicznym; 
- maksymalizacja wykorzystania istniejącego lokalnie potencjału energetyki odnawialnej do produkcji energii elektrycznej, ciepła, 
chłodu, produkcji skojarzonej, jak również do wytwarzania biopaliw ciekłych i biogazu; 
- zwiększenie wykorzystania technologii wysokosprawnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w układach skojarzonych, jako 
korzystnej alternatywy dla zasilania systemów ciepłowniczych i dużych obiektów w energię; 
- rozwój scentralizowanych lokalnie systemów ciepłowniczych, który umożliwia osiągnięcie poprawy efektywności i parametrów 
ekologicznych procesu zaopatrzenia w ciepło oraz podniesienia lokalnego poziomu bezpieczeństwa energetycznego; 
- modernizacja i dostosowanie do aktualnych potrzeb odbiorców sieci dystrybucji energii elektrycznej; 
- rozbudowa sieci dystrybucyjnej i przesyłowej gazu ziemnego; 
- wspieranie realizacji w obszarze gmin inwestycji infrastrukturalnych o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego 
i rozwoju kraju, w tym przede wszystkim budowy sieci przesyłowych (elektroenergetycznych, gazowniczych, ropy naftowej i paliw 
płynnych), infrastruktury magazynowej, kopalni surowców energetycznych oraz dużych elektrowni systemowych. 

Ustawa o odnawialnych 
źródłach energii 
 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz.U. 2020 poz. 1503 – tekst jednolity) określa warunki i zasady 
wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, a także mechanizmy i instrumenty 
wspierające. Ponadto, w ustawie zawarte zostały zapisy o zasadach realizacji krajowego planu działania w zakresie energii 
z odnawialnych źródeł energii, jak i współpracy międzynarodowej i wydawania gwarancji pochodzenia. 
Nadrzędnymi celami ustawy są propagowanie wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii wraz z racjonalizacją ich zużycia, 
a także kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających. Ustawa ma wspierać osiągnięcie założeń pakietu klimatyczno- 
energetycznego, a tym samym wpływać na poprawę jakości powietrza atmosferycznego w kraju. 
Projekt założeń zawiera zapisy dotyczące odnawialnych źródeł energii, a także możliwości ich wykorzystania na analizowanym 
obszarze, dlatego też jest spójny z zapisami ustawy. 

Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego 
Województwa Opolskiego 
(przyjęty uchwałą Nr 
VI/54/2019 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z 
dnia 24 kwietnia 2019 r.) 

Postępujące zmiany klimatyczne, wywoływane przez nie skutki środowiskowe i gospodarcze, warunkują konieczność rozwoju 
efektywnej, innowacyjnej gospodarki niskowęglowej, ograniczającej obciążenie atmosfery związkami węgla i jego pochodnych. 
Adresatem polityki jest obszar całego województwa, a obszarami szczególnego zainteresowania będą obszary koncentracji przemysłu, 
ośrodki miejskie, subregionalne i wiejskie. Przekształcenie i rozwój nowoczesnej gospodarki, bazującej na niskiej emisyjności i wysokiej 
efektywności prowadzona będzie poprzez: 
- modernizację i rozbudowę źródeł wytwarzania energii elektrycznej - wprowadzenie nowoczesnych, innowacyjnych technologii 
wytwarzania energii, w tym opartych na kogeneracji wytwarzania ciepła i energii elektrycznej; 
- zwiększenie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej; 
- zwiększenie efektywności wykorzystania i zarządzania energią w budownictwie, sektorze komunalnym i przemyśle - modernizacja 
i budowa oświetlenia ulicznego; inteligentne zarządzanie energią (inteligentne sieci, Smart Cities); przebudowa wzorców konsumpcji 
i kształtowanie postaw obywatelskich. 
- rozwój odnawialnych źródeł energii dla potrzeb indywidualnych (energetyka prosumencka) i zbiorowych, w szczególności energii 
z biomasy, wiatru, wody, ciepła ziemskiego i słońca. 
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Głównym celem polityki elektroenergetycznej jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu i jego wzrostu gospodarczego, 
poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury elektroenergetycznej w zakresie: 
- modernizacji i rozbudowy istniejących źródeł energii elektrycznej, 
- przebudowy i rozbudowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, 
- rozwoju energetyki odnawialnej. 
Działania polityki przestrzennej rozwoju infrastruktury energetycznej realizowane będą poprzez: 
- rozbudowę i modernizację systemów przesyłu oraz dystrybucji energii, 
- rozbudowę sieci istniejących, 
- zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej, 
- rozbudowę i modernizację istniejących oraz budowę nowych rozproszonych źródeł energii wykorzystujących zasoby energii 
odnawialnej i niekonwencjonalnej lub paliwa niskoemisyjne. 
Wzrost produkcji i wykorzystania energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa opolskiego wymagać będzie 
ukierunkowania działań na: rozwój energetyki wodnej, rozwój energetyki wiatrowej, rozwój energetyki biomasy i biogazu, rozwój 
energetyki słonecznej i geotermalnej. 

Program Ochrony 
Środowiska dla Gminy Biała 
na lata 2020-2024 z 
perspektywą do roku 2028 

W zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza Program określa do realizacji następujące działania: 
- opracowanie i monitoring realizacji obecnych programów ochrony powietrza dla strefy opolskiej, 
- realizację zadań zgodnie z treścią POP dla strefy opolskiej, 
- monitoring zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, 
- wymiana/modernizacja systemów ogrzewania, 
- rozwój sieci przesyłowych gazu, energii elektrycznej, ciepła, 
- termomodernizacja budynków (mieszkalnych, użyteczności publicznej), 
- prowadzenie interwencji w ramach kompetencji organów i inspekcji ochrony środowiska, kontrola podmiotów korzystających ze 
środowiska (w zakresie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych), 
- zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania 
odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych, 
- wspieranie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji energii odnawialnych, 
- modernizacja przemysłowych źródeł ciepła – redukcja emisji zanieczyszczeń. 

Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy 
Biała 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała ma przyczynić się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej określonych w pakiecie 
klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: 
- redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, 
- poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń 
w powietrzu i realizowane są Plany (naprawcze) ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych. 
PGN w ramach długoterminowej strategii Gminy Biała określa do realizacji następujące zadania: 
- termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, 
- termomodernizacje budynków sektora mieszkaniowego, 
- zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy, 
- ograniczenie zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej, 
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- zwiększenie efektywności energetycznej, 
- monitorowanie zużycia energii elektrycznej, 
- zmniejszanie emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu, 
- organizację i prowadzenie działań edukacyjnych w placówkach oświatowych dot. m.in. odnawialnych źródeł energii, oszczędności 
energii, prelekcje dla dorosłych mieszkańców, spotkania informacyjne z przedsiębiorcami. 

Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Biała 

Kierunki rozwoju systemów zaopatrzenia w ciepło określone przez Studium: 
- należy dążyć do zachowania dotychczasowych źródeł zasilania obszaru gminy, a także ich rozbudowy w dostosowaniu do potrzeb: 
zasilających podstawowo – GPZ 110/15kV Ścinawa Nyska; zasilających pomocniczo: – GPZ 110/15kV Prudnik, – GPZ 110/15kV 
Ceglana, – GPZ 110/15kV Krapkowice, – GPZ 110/15kV Tułowice. 
- należy dążyć do poprawy warunków zasilania obszaru gminy w energię elektryczną poprzez: modernizację i rozbudowę GPZ 
110/15kV Ścinawa Niemodlińska; sukcesywne dokonywanie zmian w konfiguracji oraz modernizację istniejących sieci średnich napięć 
15kV, zmierzających do ograniczenia wielkości obszarów zasilania, a w okresach awarii wykluczających brak dostaw energii 
(zapewnienie nowych powiązań stacji transformatorowych pracujących na odgałęzieniach linii); rozbudowę sieci średniego napięcia 
oraz niskiego napięcia oraz budowy nowych stacji transformatorowych, w przypadku wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, 
którego nie pokryją stacje istniejące, w tym szczególnie na terenach planowanego rozwoju zabudowy - jeżeli taka konieczność nastąpi; 
przebudowy sieci średniego napięcia i niskiego napięcia na podziemne oraz budowy nowych sieci jako podziemne na obszarze miasta, 
a także na obszarach objętych ochroną i projektowanych do ochrony ze względu na wysokie walory kulturowe. 

Id: E525256E-4C6D-4A49-88FF-BF7553FA29A3. Projekt Strona 64



Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Biała 
 

65 

 

Stan sieci i pozostałej infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Gminy Biała jest dobry, 
w związku z czym nie występują zagrożenia związane z bezpieczeństwem dostaw energii do 
odbiorców. Według danych spółki, zagrożenia dostaw energii mogą powstać w szczególności 
w następstwie: 
- działań wynikających z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, 
- katastrofy naturalnej albo bezpośredniego zagrożenia wystąpienia awarii technicznej 

w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. 2017 r. poz. 1897); 

- wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw lub energii 
elektrycznej z innego kraju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zakłóceń 
w funkcjonowaniu systemów elektroenergetycznych połączonych z krajowym systemem 
elektroenergetycznym; 

- strajku lub niepokojów społecznych; 
- obniżenia dostępnych rezerw zdolności wytwórczych poniżej niezbędnych wielkości, 

o których mowa w art. 9g instrukcje ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej lub 
dystrybucyjnej ust. 4 pkt 9, lub braku możliwości ich wykorzystania. 

Zgodnie z szacunkami spółki zakłada się, że w najbliższych latach wzrost zapotrzebowania na 
energię elektryczną będzie mieścił się w granicach 0,5 - 1 %. 
Obecna infrastruktura na terenie Gminy Biała pokrywa obecne zgłaszane zapotrzebowanie na 
energię elektryczną. Jednocześnie spółka wskazuje, że na istnieją rezerwy umożliwiające 
dalsze zaspokajanie potrzeb w zakresie energii elektrycznej zgłaszanych przez nowych 
odbiorców. Stan techniczny sieci na terenie Gminy został określony jako dobry, wszystkie 
ewentualne działania modernizacyjne oraz inwestycyjne na bieżąco będą zgłaszane 
i nanoszone do planu inwestycyjnego. 
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 nie posiada informacji dotyczących obecnego i planowanego 
wykorzystania energii elektrycznej do celów grzewczych. 
Na terenie Gminy Biała w najbliższych latach Tauron Dystrybucja S.A. planuje zrealizowanie 
poniżej wymienionych zadań: 

- modernizacja rozdzielni 15 kV RS Chrzelice, 
- modernizacja stacji transformatorowej Biała Kościuszki (wymiana na kontenerową), 
- wykonanie powiązania liniowego 15 kV pomiędzy stacją transformatorową Olbrachcice 

i stacją transforową Browieniec Polski, 
- modernizacja linii 0,4 kV w miejscowościach: Dębina, Biała, 
- budowa węzła sieciowego Chrzelice RTCN, 
- budowa linii napowietrznej 15 kV relacji Pogórze-Łącznik Fabr., Radostynia SK-

Radostynia Osiedle, 
- przebudowa sieci 0,4 kV w miejscowościach: Pogórze, Józefów, Chrzelice, Grabina, 

Biała, 
- budowa linii kablowej 15kV Ścinawa - Łącznik. 

 
Działania Gminy Biała ukierunkowane są na osiągnięcie maksymalnie możliwej 
samowystarczalności energetycznej. Celem strategicznym Gminy Biała jest zagwarantowanie 
bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie wytwarzania ciepła oraz energii 
elektrycznej na poziomie lokalnym. Założenia przewidują stworzenie hybrydowego systemu 
energetycznego przy znaczącym wzroście wykorzystania energii słonecznej, wiatrowej 
(mikroinstalacje) oraz innych źródeł energii odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem 
potencjału lokalnych zasobów (np. biomasa). Planowanie, koordynacja i realizacja zadań 
mających na celu ograniczenie i likwidację niskiej emisji w obiektach publicznych, 
przedsiębiorstwach oraz w zasobach mieszkaniowych. Ważnym elementem przy realizacji 
tych zadań będzie również, stymulowanie rozwoju nowych technologii w obszarze 
optymalizacji procesów energetycznych jak również w obszarze emisji gazów cieplarnianych. 
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Planuje się budowę kotłowni kogeneracyjnych zasilanych biomasą w miejscowościach: Biała, 
Chrzelice, Górka Prudnicka, Grabina, Radostynia, Mokra, Śmicz, Otoki. Budowa sieci 
ciepłowniczych oraz elektroenergetycznych w miejscowościach w których powstaną kotłownie 
lokalne. Ciepło oraz energia elektryczna, wytworzone w kotłowniach zasilą budynki 
mieszkalne, obiekty Gminne oraz obiekty w których prowadzona jest działalność gospodarcza 
w tym rolnicza. 
 
13.3. Plany inwestycyjne z zakresu budowy instalacji OZE (produkcja energii 
elektrycznej) i wykorzystania OZE. 
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, jednocześnie spółka nie posiada informacji dotyczących obecnego 
i planowanego wykorzystania energii elektrycznej do celów grzewczych. 

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, 
instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia 
segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). 
Obecnie coraz większą popularność i znaczenie zdobywa ogólnopolski program „Mój prąd”. 
Wdrożenie programu ma być silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej 
i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie 
rozwoju energetyki odnawialnej. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii 
elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Beneficjenci 
programu to osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają 
zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii 
elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Forma dofinansowania – to dotacji do 50 % 
kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 
5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie 
 
Zgodnie z danymi przekazanymi przez Urząd Miejski w Białej na terenie gminy możliwe jest 
powstanie następujących instalacji OZE (na podstawie wydanych decyzji środowiskowych 
oraz postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji środowiskowych) oraz 
przygotowanych audytów energetycznych: 

1. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla ZSP Łącznik – realizacja w 2021 roku (instalacja 
fotowoltaiczna: 49,98 kWp).  

2. Budowa instalacji fotowoltaicznej w Białej, Śmiczu i Gostomii – realizacja w 2021 roku 
(Biała: turbina wiatrowa: 9,8 kW, instalacja fotowoltaiczna: 40,12 kWp, Gostomia: 
instalacja fotowoltaiczna: 9,18 kWp, Śmicz: instalacja fotowoltaiczna: 6,12 kWp) 

 
Dla uzyskania optymalnego efektu ekonomicznego planowana jest również budowa zakładu 
produkującego pellet. Efekt ten można osiągnąć poprzez wykorzystanie podstawowej ich 
zalety, jaką jest możliwość produkcji energii na lokalnym obszarze w sposób możliwie 
skoordynowany z bieżącym zapotrzebowaniem. Doprowadzi to nie tylko do lokalnego spadku 
kosztów zaopatrzenia w energię, ale także do częściowego, a być może w niektórych 
przypadkach także całkowitego, uniezależnienia się danego obszaru od zewnętrznych dostaw 
energii. W skali kraju jest to przede wszystkim budowanie bezpieczeństwa energetycznego 
obszarów mniej zurbanizowanych oraz uniezależnianie się od zewnętrznych dostaw 
surowców. 
Planuje się wybudowanie farm PV w miejscowościach: Chrzelice - na terenie 3,8 ha może 
powstać farma o mocy ok. 1,5 MW, Śmicz - na terenie 1,5 ha może powstać farma o mocy ok. 
0,8 MW, Gostomia - na terenie 1,5 ha może powstać farma o mocy ok. 0,8 MW, Laskowiec - 
na terenie 1 ha może powstać farma o mocy ok. 0,5 MW, Solec - na terenie 0,8 ha może 
powstać farma o mocy ok. 0,4 MW, Górka Prudnicka - na terenie 0,77 ha może powstać farma 
o mocy ok. 0,4 MW, Radostynia - na terenie 0,5 ha może powstać farma o mocy ok. 0,3 MW. 
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Zmiany w systemie oświetlenia ulicznego. 
Obecnie na system oświetlenia ulicznego Gminy Biała składa się 1 246 szt. opraw 
eksploatowanych, w tym: 

• oprawy w zarządzie Tauron Dystrybucja S.A.: 66 szt. 
• oprawy w zarządzie Gminy Biała – 1 180 szt. 

Łączna moc zainstalowana systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biała wynosi 
134,143 kW.  
W podziale na moc i rodzaje opraw stan liczbowy opraw przedstawia się następująco: 

• oprawy w zarządzie Tauron Dystrybucja S.A.: 66 szt. 
- rtęciowe 125 W: 4 szt., 
- rtęciowe 250 W: 2 szt., 
- MH 70 W: 1 szt., 
- sodowe 70 W: 35 szt., 
- sodowe 100 W: 1 szt., 
- sodowe 150 W: 13 szt., 
- sodowe 250 W: 3 szt., 
- LED 41 W: 7 szt., 

• oprawy w zarządzie Gminy Biała – 1 180 szt. 
- sodowe 70 W: 612 szt., 
- sodowe 100 W: 408 szt., 
- sodowe 150 W: 138 szt., 
- sodowe 250 W: 4 szt., 
- halogen 150 W: 15 szt., 
- halogen 400 W: 5 szt. 

 
W celu dokonania zmiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biała zlecono wykonanie 
audytu oświetlenia ulicznego Gminy Biała.  
Planowana modernizacja systemu oświetleniowego opierać się będzie na wymianie 
istniejących źródeł światła na źródła LED-owe. Oświetlenie półprzewodnikowe LED jest 
najbardziej innowacyjną technologią obecnie dominującą w technice świetlnej – zwłaszcza 
w ramach modernizowanego oświetlenia drogowego i ulicznego. Nowa technologia to coraz 
większy strumień świetlny opraw, szeroka gama barw światła białego, łatwość sterowania 
światłem matryc półprzewodnikowych oraz długa trwałość i co za tym idzie znacznie 
zmniejszające się koszty eksploatacyjne. Oprawy te umożliwiają uzyskanie pełnego strumienia 
świetlnego natychmiast po włączeniu zasilania. Oprawy LED generują białe światło 
o jednorodnie wysokiej jakości, jasności i natężeniu przy dużo niższym zużyciu energii 
w stosunku do tradycyjnego oświetlenia. W projekcie proponuje się stosowanie technologii 
o naturalnej dla odbiorcy temperaturze barwowej wynoszącej ok. 4000 K. Korzyścią płynącą 
z zastosowania opraw LED jest też niezwykle długa trwałość, co umożliwia wyeliminowanie 
większości prac serwisowych. 
W wyniku przeprowadzonych obliczeń i symulacji uzyskano zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej z 534,5 MWh/rok do wartości 105,293 MWh/rok (o 80 %). Wdrożenie projektu 
planowane jest do końca 2022 roku. 
W projekcie planowany jest montaż: 

• oprawy w zarządzie Tauron Dystrybucja S.A.: 80 szt. (łączna moc 2,828 kW): 
- moc 19 W: 3 szt., 
- moc 26 W: 28 szt., 
- moc 36 W: 18 szt., 
- moc 38 W: 22 szt., 
- moc 55 W: 5 szt., 
- moc 71 W: 4 szt., 

• oprawy w zarządzie Gminy Biała – 1 159 szt. (łączna moc 45,251 kW): 
- moc 19 W: 70 szt., 
- moc 26 W: 301 szt., 
- moc 36 W: 456 szt., 
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- moc 38 W: 61 szt., 
- moc 55 W: 188 szt., 
- moc 71 W: 28 szt., 
- moc 75 W: 23 szt., 
- moc 99 W: 12 szt., 
- moc 106 W: 20 szt. 

 
Łączna moc projektowanych opraw oświetleniowych wynosić będzie 48,079 kW. 
 

13.4. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną 
Prognozowane zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną na terenie Gminy Biała 
przedstawiono w kolejnej tabeli. 
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Tabela 32. Prognozowane zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną na terenie Gminy Biała (w perspektywie do 2033 r.) 

Sektor 
Zmiana w stosunku do 

obecnego 
zapotrzebowania 

 Uzasadnienie 

Gospodarstwa 
domowe 

niewielki wzrost średni wzrost (na podstawie 
danych z lat poprzednich) o ok. 
0,07 % (ok. 6 MWh) rocznie 
(obecne zapotrzebowanie na 
energię elektryczną gospodarstw 
domowych na terenie gminy 
oszacowano na ok.9 119 MWh – 
miasto + obszar wiejski) do 
poziomu ok. 9 222 MWh 

Niewielki wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w sektorze 
gospodarstw domowych spowodowane będzie głównie prognozowanym 
wzrostem średniego zużycia energii elektrycznej na 1 mieszkańca, czego 
nie zniweluje tendencja spadkowa liczby mieszkańców gminy. Założono, 
że wzrost zapotrzebowania na energię spowodowany większym 
wykorzystaniem sprzętów elektrycznych w gospodarstwach domowych 
będzie równoważony częściowo poprzez coraz powszechniejsze 
stosowanie energooszczędnego sprzętu RTV i AGD. Ponadto wzrastające 
koszty energii elektrycznej mobilizują do oszczędnego zużycia energii i 
stosowania energooszczędnych rozwiązań w gospodarstw domowych. 

Gminne budynki 
użyteczności 
publicznej oraz 
oświetlenie uliczne 

niewielki 
spadek 

-27 MWh 
do poziomu ok. 650 MWh 

Spadek zapotrzebowania na energię elektryczną w sektorze gminnych 
budynków użyteczności publicznej spowodowany będzie systematyczną 
modernizacją oświetlenia wewnętrznego (wdrażanie systemów 
monitoringu zużycia energii, wymiana źródeł światła na energooszczędne, 
przebudowa instalacji oświetleniowej) oraz wymianą wyeksploatowanych 
urządzeń biurowych na energooszczędne. W oświetleniu ulicznym – przy 
zakładanym w najbliższych latach wzroście liczby punktów świetlnych – 
będzie następowała wymiana obecnych opraw na oprawy 
energooszczędne (LED), co w efekcie spowoduje dalszy spadek 
zapotrzebowania na energię elektryczną w zakresie oświetlenia ulicznego. 

Handel i usługi, 
obiekty użyteczności 
publicznej 

Niewielki 
wzrost 

b.d. 
(TAURON Dystrybucja S.A. nie 
przedstawił danych dot. zużycia 
energii elektrycznej na 
terenie gminy przez zakłady 
przemysłowe; GUS również nie 
publikuje danych w tym zakresie) 

Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w sektorze małych 
i średnich przedsiębiorstw (handel i usługi) spowodowany powstawaniem 
nowych obiektów równoważony będzie wymianą w obecnie istniejących 
obiektach urządzeń biurowych i źródeł światła na energooszczędne. 
Ponadto wzrastające koszty energii elektrycznej mobilizują do wdrażania 
przez podmioty gospodarcze rozwiązań energooszczędnych w celu 
maksymalizacji zysków i minimalizacji kosztów prowadzonej działalności. 

Przemysł Możliwe 
znaczne 
wahania 

b.d. 
(TAURON Dystrybucja S.A. nie 
przedstawił danych dot. zużycia 
energii elektrycznej na terenie 
gminy przez zakłady 
przemysłowe; GUS również nie 
publikuje danych w tym zakresie) 

Możliwe jest występowanie znacznych wahań zapotrzebowania na energię 
elektryczną sektora przemysłowo-produkcyjnego (w przeciwieństwie 
do sektora mieszkalnictwa lub handlowo-usługowego) spowodowane 
wysokim jednostkowym zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz 
np. istniejącą koniunkturą wpływającą na wielkość produkcji oraz 
zwłaszcza powstawaniem nowych lub likwidacją istniejących zakładów. 

Produkcja energii Znaczny 120,793 MWh (przy realizacji Zgodnie z danymi przekazanymi przez Urząd Miejski w Białej na terenie 
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z OZE wzrost wszystkich możliwych do budowy 
na terenie gminy elektrowni 
słonecznych i wiatrowych) 

gminy możliwa jest budowa instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 
105,4 kWp oraz elektrowni wiatrowej o mocy do 9,8 kW. 
Łączna produkcja energii elektrycznej z możliwych do budowy instalacji 
OZE na terenie gminy wynosi około 120,793 MWh (19,6 MWh 
z turbiny wiatrowej oraz 101,193 MWh z instalacji fotowoltaicznych). 
Dodatkowo w związku z wprowadzeniem przez rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych maksymalnych dopuszczalnych wskaźników 
zapotrzebowania na energię pierwotną, coraz powszechniejszym 
rozwiązaniem w celu osiągnięcia wymaganego EP będzie również 
stosowanie mikroinstalacji OZE (np. przydomowych instalacji PV, 
kolektorów słonecznych, pomp ciepła). 
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13.5. System ciepłowniczy 
Zaopatrzenie w ciepło na terenie Gminy Biała realizowane będzie zgodnie z obowiązującym 
prawem oraz dokumentami strategicznymi określającymi zasady i kierunki zmian w zakresie 
stosowania urządzeń grzewczych i paliw opałowych oraz sposobów zaopatrzenia w ciepło. 
Priorytetem Gminy Biała jest prowadzenie działań zwiększających efektywności energetyczną 
produkcji i wykorzystania ciepła oraz wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych wpływających na 
poprawę jakości powietrza atmosferycznego. 
Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową przyjętą Uchwałą nr XI/79/2019 Rady Miejskiej 
w Białej z dnia 11 września 2019 r. Gmina Biała planuje przeprowadzić następujące działania 
i inwestycje wpływające na poprawę efektywności produkcji i wykorzystania ciepła: 

• termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Białej – realizacja w 2021 roku, 
nakłady ok.  

• termomodernizacja ZSP w Łączniku – realizacja w latach 2021-2022 - zakładane 
nakłady finansowe: 1 332 500,00 zł, 

• instalacja fotowoltaiczna dla ZSP Łącznik – realizacja w 2021 r., 
• projekt „Gmina Biała na rzecz ochrony powietrza – modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku i OPS 
w Białej (projekt zakłada wymianę kotłów opalanych węglem na kotły na pellet, remont 
instalacji c.o. i niezbędne prace termomodernizacyjne (docieplenie stropodachów, 
wymiana drzwi wejściowych w budynkach szkolno-przedszkolnych w Łączniku 
i Pogórzu oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej. Wartość całkowita ok. 2 mln zł, 
okres realizacji II kw.2021-IV kw. 2022 – pod warunkiem uzyskania dofinansowania). 

 
Przewidywany wzrost zużycia energii cieplnej w kolejnym roku, rezerwy energii cieplnej, 
możliwości nowych podłączeń 
Na chwilę obecną nie jest przewidywane zwiększenie zużycia ciepła w zakresie istniejących 
odbiorów. W źródłach istnieje niewielka nadwyżka dyspozycji mocy, jednak każdorazowo, 
indywidualnie musiałaby być ustalana możliwość zwiększenia zasilania. W każdej sytuacji 
jesteśmy w stanie rozważyć możliwość podłączenia kolejnych odbiorców, jeżeli nie 
w istniejącym układzie to przy rozbudowie źródła. 
Plany Rozwojowe Oddziału Kotłownie Lokalne ECO SA na terenie Gminy Biała 
Na terenie Gminy Biała ww. dostawca nie ma żadnych planów rozwojowych, tj. 
zwiększających dotychczasowy obszar działania. Planowana jest modernizacja źródła 
węglowego w budynku szpitala, w tym zakresie rozważana jest zabudowa kotła opalanego 
pelletem. 
Działania w trakcie realizacji na terenie Gminy Biała 
W trakcie realizacji są jedynie prace związane z corocznymi remontami i bieżącymi 
przeglądami pozwalającymi na utrzymanie urządzeń w dobrym stanie technicznym i na 
zapewnienie dalszej bezawaryjnej pracy. 
 

13.5.1. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepło 
Sektor mieszkalnictwa - budynki mieszkalne 
Podstawowymi działaniami jakie należy realizować na terenie gminy w sektorze 
mieszkalnictwa w celu zrównoważenia przyrostu zapotrzebowania na energię pierwotną 
związaną z oddawaniem do użytkowania nowych budynków mieszkalnych jest: 
- prowadzenie prac termomodernizacyjnych obecnie istniejącego zasobu mieszkaniowego; 
- zmiana sposobu ogrzewania budynków - rezygnacja z paliw o wysokim współczynniku 

nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na paliwa o niskim współczynniku nakładu 
nieodnawialnej energii pierwotnej (np. biomasa) - tj. stosowanie kotłów automatycznych 
na biomasę najlepiej 5 klasy. 

Sektor gospodarczy 
Zmiany zapotrzebowania na ciepło w sektorze gospodarczym zależne są w największym 
stopniu od powstawania nowych lub likwidacji istniejących zakładów przemysłowo- 
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produkcyjnych na terenie Gminy Biała. W gałęzi tej (przemysł) największe zapotrzebowanie 
na ciepło występuje przede wszystkim na cele ogrzewania obiektów oraz technologiczne.  
Możliwe jest występowanie znacznych wahań zapotrzebowania na ciepło sektora 
przemysłowo-produkcyjnego (w przeciwieństwie do sektora mieszkalnictwa lub handlowo- 
usługowego) spowodowane wysokim jednostkowym zapotrzebowaniem na nośniki energii 
oraz np. istniejącą koniunkturą wpływającą na wielkość produkcji oraz zwłaszcza 
powstawaniem nowych lub likwidacją istniejących zakładów. 
Analizując tendencję zmian zachodzących na terenie Gminy Biała w zakresie: 

• liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych - wzrost o 16 % (w latach 2010-
2019). 

• powierzchni nowych budynków przemysłowych (niemieszkalnych) oddanych do 
użytkowania - 26 866 m2 (w latach 2010-2019); 

prognozuję się, iż zapotrzebowanie na ciepło w sektorze przemysłowym na terenie Gminy 
Biała nieznacznie wzrośnie. 
Natomiast w związku z planowaną termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Białej 
oraz termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w m. Biała i Łącznik zużycie ciepła 
w sektorze gminnych budynków użyteczności publicznej zmniejszy się. 

14. PODSUMOWANIE 
Analizowany w opracowaniu obszar Gminy Biała posiada warunki techniczne pozwalające na 
pokrycie zapotrzebowania mieszkańców, przedsiębiorstw i podmiotów publicznych w energię 
elektryczną i ciepło. Na obszarze istnieją Podmioty odpowiedzialne za dostarczanie 
powyższych nośników energii, których plany rozwojowe będą na bieżąco korelowane 
z planami rozwoju obszaru. 
Przedstawiona w Projekcie założeń analiza zmiany zapotrzebowania na nośniki energii do 
produkcji ciepła, ciepłej wody użytkowej i zastosowania bytowego, a także energii elektrycznej 
została oparta o najbardziej realny wariant - scenariusz B (neutralny), w którym zużycie jest 
stabilne i wzrasta o 0,2 % rocznie. Scenariusz ten jest zgodny z kierunkami rozwoju 
i inwestycji sieci ciepłowniczych, a także z założeniem, iż pomimo prognozowanego wzrostu 
zużycia energii i nośników ciepła związanych z rozwojem ekonomicznym społeczeństwa, 
następuje obniżenie energochłonności procesów produkcyjnych i urządzeń, a także wzrost 
izolacyjności cieplnej obiektów i obniżenie tym samym ilości potrzebnego ciepła. 
W bilansie energetycznym gminy w kolejnych latach znaczącą pozycję powinny zdobywać 
instalacje prosumenckie, będzie zwiększać się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, tak 
w sektorze publicznym – pełniącym obecnie rolę wiodącą i wzorcową – jak i w sektorze 
budownictwa indywidulanego. Kontynuacja cieszącego się dużym powodzeniem 
ogólnokrajowego programu „Mój prąd” pozwala na otrzymanie dotacji i montaż instalacji 
fotowoltaicznej. Każda taka instalacja poprawia bilans energetyczny gminy, czyniąc ją coraz 
bardziej samowystarczalną. Dla Gminy Biała solidną perspektywą jest również możliwość 
szerokiego wykorzystania biomasy. 
Działania Gminy Biała w najbliższej przyszłości ukierunkowane będą na osiągnięcie 
maksymalnie możliwej samowystarczalności energetycznej. Celem strategicznym Gminy Biała 
jest zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie wytwarzania 
ciepła oraz energii elektrycznej na poziomie lokalnym. Założenia przewidują stworzenie 
hybrydowego systemu energetycznego przy znaczącym wzroście wykorzystania energii 
słonecznej, wiatrowej (mikroinstalacje) oraz innych źródeł energii odnawialnej ze szczególnym 
uwzględnieniem potencjału lokalnych zasobów (np. biomasa). Planowanie, koordynacja 
i realizacja zadań mających na celu ograniczenie i likwidację niskiej emisji w obiektach 
publicznych, przedsiębiorstwach oraz w zasobach mieszkaniowych. Ważnym elementem przy 
realizacji tych zadań będzie również, stymulowanie rozwoju nowych technologii w obszarze 
optymalizacji procesów energetycznych jak również w obszarze emisji gazów cieplarnianych. 
Planuje się budowę kotłowni kogeneracyjnych zasilanych biomasą w miejscowościach: Biała, 
Chrzelice, Górka Prudnicka, Grabina, Radostynia, Mokra, Śmicz, Otoki. Budowa sieci 
ciepłowniczych oraz elektroenergetycznych w miejscowościach w których powstaną kotłownie 
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lokalne. Ciepło oraz energia elektryczna, wytworzone w kotłowniach zasilą budynki 
mieszkalne, obiekty Gminne oraz obiekty w których prowadzona jest działalność gospodarcza 
w tym rolnicza. 
Dla uzyskania optymalnego efektu ekonomicznego planowana jest również budowa zakładu 
produkującego pellet. Efekt ten można osiągnąć poprzez wykorzystanie podstawowej ich 
zalety, jaką jest możliwość produkcji energii na lokalnym obszarze w sposób możliwie 
skoordynowany z bieżącym zapotrzebowaniem. Doprowadzi to nie tylko do lokalnego spadku 
kosztów zaopatrzenia w energię, ale także do częściowego, a być może w niektórych 
przypadkach także całkowitego, uniezależnienia się danego obszaru od zewnętrznych dostaw 
energii. W skali kraju jest to przede wszystkim budowanie bezpieczeństwa energetycznego 
obszarów mniej zurbanizowanych oraz uniezależnianie się od zewnętrznych dostaw 
surowców. 
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ZAŁĄCZNIK nr 1: Odpowiedzi gmin sąsiadujących. 
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UZASADNIENIE

Obowiązkiem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności
zadania własne obejmują sprawy zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1
pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym). Prawo energetyczne uszczegóławia to zadanie w art. 18,
stanowiąc, że do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i
paliwa gazowe należy m.in. planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe na obszarze gminy. W orzecznictwie sądowym podkreślono, że treść art. 18 ustawy
– prawo energetyczne nie upoważnia do stwierdzenia, że ustawowym obowiązkiem gminy jest
dostarczanie wspólnocie mieszkańców ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych (wyrok SN z
dnia 07.02.2002r., I CKN 1002/99). Gmina może w zakresie zadań polegających na planowaniu i
organizacji zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię podejmować działania: bezpośrednie –
tworzenie podmiotów gospodarczych np. spółek prawa handlowego; pośrednie – tworzenie
warunków rozwoju przedsiębiorstw energetycznych za pomocą dostępnych instrumentów
prawnych.

Aby wywiązać się z zadania nałożonego na samorząd gminny przez art. 18 ustawy prawo
energetyczne, burmistrz opracowuje w pierwszej kolejności projekt założeń do planu zaopatrzenia
w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe. W przypadku, gdy plany przedsiębiorstw
energetycznych nie zapewniają realizacji założeń, kolejnym krokiem jest opracowanie projektu
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części.

Brak założeń do planu zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię nie pozwala
przedsiębiorstwom energetycznym racjonalnie planować rozwoju infrastruktury energetycznej i z
tego tytułu odbiorcy na terenie gminy, która nie opracowała projektu założeń, mogą ponosić
wyższe koszty opłat przyłączeniowych. Natomiast, gdy już plan jest opracowany, to
przedsiębiorstwa energetyczne uwzględniają w taryfie koszty realizacji inwestycji zawartych w
planie rozwoju, co może mieć wpływ na poziom cen i stawek opłat.

W związku z powyższym przedstawia się Radzie Miejskiej Projekt założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Biała. Dokument został
pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Województwa Opolskiego w zakresie koordynacji
współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa
(uchwała nr 4254/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 lutego 2021r.). Zgodnie z art.
19 ust. 6, w okresie 24.02.2021 - 17.03.2021r. dokument został wyłożony do publicznego wglądu
w Urzędzie Miejskim w Białej oraz w BIP Gminy Biała. Do momentu przedłożenia niniejszego
projektu nie wpłynęły żadne wnioski, zastrzeżenia i uwagi. W przypadku, gdyby takie wnioski,
zastrzeżenia lub uwagi wpłynęły, zostaną przedstawione Radzie na posiedzeniach komisji.

Przygotował: Anna Rogosz -insp. ds. funduszy zewnętrznych
10.03.2021r.

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;

2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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