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Rozdział 1.  Wstęp 

Streszczenie projektu 

Przedmiotem projektu jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla potrzeb 
ogrzewania kompleksu hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach. 

Celem głównym projektu jest z kolei zakup i wyposaŜenie hali w instalacje 
odnawialnych systemów ogrzewania w postaci kolektorów słonecznych oraz pomp 
ciepła. Realizacja tego celu pozwoli równieŜ na osiągnięcie celów z zakresu: 

� ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery; 
� podniesienie jakości środowiska naturalnego Województwa Opolskiego; 
� zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zuŜyciu 

energii na terenie naszego kraju, a w szczególności na terenie Województwa 
Opolskiego; 

� wzrostu świadomości mieszkańców Opolszczyzny, a w szczególności mieszkańców 
Gminy Krapkowice, w zakresie korzyści płynących z zastosowania systemów 
odnawialnych źródeł energii; 

� promocja kultury fizycznej oraz sportu, jako czynników istotnie wpływających na 
poziom i jakość Ŝycia na terenie objętym realizacją projektu; 

� przyszłościowe zmniejszenie kosztów eksploatacji kompleksu hali widowiskowo-
sportowej, poprzez obniŜenie potencjalnych kosztów jego utrzymania; 

� poprawa jakości pracy personelu odpowiedzialnego za kwestie kultury fizycznej i 
sportu w Gminie; 

� optymalne wykorzystanie infrastruktury samorządowej i społecznej dla potrzeb 
propagowania dziedziny sportu i kultury w Gminie; 

� poprawa jakości bytowych i socjalnych dla mieszkańców i gości korzystających z 
obiektów i pomieszczeń kompleksu sportowego 

Całkowite nakłady inwestycyjne (brutto) wynoszą 3 310 284,24 PLN. Całkowite koszty 
kwalifikowane netto wynoszą 2 691 288,00 PLN. Ramy czasowe projektu to 2 lata jego 
realizacji (w tym prace budowlane i instalatorskie 1 rok) oraz min. 16 lat jego eksploatacji. 
Wnioskowany poziom dofinansowania wynosi 72,9%. W analizie finansowej przedstawiono 
sytuację finansową podmiotu -Gminy Krapkowice, która jest Beneficjentem projektu. 
Beneficjent wraz z projektem generuje dodatnie wartości przepływów pienięŜnych i jest 
stabilny finansowo, co zapewni trwałość projektu. 
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Zdj ęcie 1. Widok hali ze strony północnej 
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Zdj ęcie 2. Widok hali ze strony południowej 

 

Rozdział 2. Identyfikacja projektu 

 

2.1 Nazwa Projektu 

„Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo-
sportowej w Krapkowicach” 

Bezpośrednim beneficjentem projektu jest Gmina Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17; 
47-300 Krapkowice, REGON: 531413099,  NIP: 199-00-12-987 

 

2.2 Cele projektu 

Celem projektu jest wyposaŜenie  hali  widowiskowo sportowej w źródło energii odnawialnej 
w postaci: 

o systemu kolektorów słonecznych wykorzystujących energię słońca w celu 
wytworzenia ciepłej wody uŜytkowej (c.w.u.) na potrzeby uŜytkowników Hali 
rekreacyjno- widowiskowo- sportowej w Krapkowicach. 

o zastosowanie pomp ciepła do odzysku ciepła z ziemi w celu ogrzania pomieszczeń 
hali sportowej oraz zaplecza  
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Głównym bodźcem dla zastosowania energii odnawialnej jest moŜliwość ograniczenia 
zuŜycia konwencjonalnych źródeł energii cieplnej oraz osiągnięcie poprawy stanu środowiska 
naturalnego dzięki zmniejszeniu ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Działanie 
polegające na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach kompleksu 
sportowego polegające na montaŜu ogrzewania podłogowego w części socjalnej oraz nisko 
temperaturowych paneli grzejnych w hali sportowej oraz w ciągach komunikacyjnych 
spowoduje znaczącą poprawę sprawności systemu. 

W celu racjonalnego wykorzystania energii odnawialnej do ogrzewania obiektu wymagane 
jest ograniczenie strat ciepła w obiekcie poprzez ograniczenie o 2/3 powierzchni szklanej oraz 
ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu. 

 

2.3. Lokalizacja oraz planowany obszar oddziaływania 

Projekt dotyczy poprawy efektywności energetycznej Hali Widowiskowo -Sportowej                    
w Krapkowicach-Otmęcie. Miejscowość Krapkowice połoŜona jest na terenie województwa 
opolskiego, powiatu Krapkowickiego, gminy miejsko – wiejskiej Krapkowice.  

PoniŜej zamieszczono mapy sytuujące projekt w Europie, w Polsce, województwie oraz w 
najbliŜszym otoczeniu. 

 

Mapa 1. Lokalizacja projektu na tle innych regionów UE 

 

 

Mapa 2. Polska z podziałem na województwa 
 

Województwo 
Opolskie 
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Źródło:www.gminy.pl 

 

Województwo Opolskie 

PołoŜenie administracyjne i geograficzne 

Województwo opolskie połoŜone jest na południu Polski pomiędzy woj. dolnośląskim a woj. 
śląskim. Sąsiaduje ponadto z Republiką Czeską oraz z województwami łódzkim 
i wielkopolskim. Obejmując obszar o powierzchni 9 412 km², jest obecnie najmniejszym 
województwem w Polsce. Skrajne punkty województwa mieszczą się między równoleŜnikami 
49° 58’ i 51° 12’ szerokości geograficznej północnej oraz między południkami 16° 55’  
i 18° 42’ długości geograficznej wschodniej. ZbliŜona rozciągłość południkowa 
i równoleŜnikowa sprawia, Ŝe region posiada zwarty i regularny kształt. Łączna długość 
granic województwa wynosi 713 km, w tym państwowa z Czechami – 185 km,  
z woj. dolnośląskim – 197 km, z woj. wielkopolskim – 48 km, z woj. łódzkim – 57 km  
i z woj. śląskim – 226 km. Według danych z 31 grudnia 2010 r. województwo zamieszkiwało  
1 028 585 mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Opole. 
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Rysunek 1. Podział administracyjny województwa opolskiego 

 

Pod względem administracyjnym województwo jest podzielone na 12 powiatów: powiat 
grodzki Opole (129 tys. mieszkańców) i jedenaście powiatów ziemskich, obejmując łącznie 
71 gmin (w tym gminy miejskie 3, gminy miejsko – wiejskie 31 i gminy wiejskie 37). 
Głównym ośrodkiem osadniczym jest miasto Opole (ośrodek regionalny), uzupełnione siecią 
33 miast i 1561 miejscowości wiejskich (w tym 1 002 sołectwa). 

Województwo opolskie leŜy na pograniczu trzech wielkoprzestrzennych prowincji: NiŜu 
Środkowoeuropejskiego (Nizina Środkowopolska, która zajmuje blisko 75% powierzchni 
województwa), WyŜyn Polskich (WyŜyna Śląsko-Krakowska, zajmuje ok. 12%) oraz 
Masywu Czeskiego (Sudety z Pogórzem Sudeckim – ok. 13%). W ramach prowincji 
wyróŜniają się: Nizina Śląska, Sudety Wschodnie, Przedgórze Sudeckie, WyŜyna Śląska oraz 
WyŜyna Woźnicko-Wieluńska. Takie połoŜenie na tle wielkoprzestrzennych prowincji 
powoduje, Ŝe podstawową formą krajobrazową związaną z ukształtowaniem powierzchni 
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województwa opolskiego jest płaska równina oraz tereny o niewielkich róŜnicach wysokości. 
Wysokość względna dla całego regionu wynosi 760 metrów. 

Rysunek 2. Regionalizacja fizyczno-geograficzna wg Kondrackiego [2002] 

 

 

Demografia i mieszkalnictwo 
 

Województwo opolskie zajmuje powierzchnię 9 412 km2 (ok. 3 % powierzchni kraju) i liczy 

prawie 1 029 tys. mieszkańców (ok. 2,8 % ludności kraju), przy średniej zaludnienia ok. 109 

osób/km2. Stopień urbanizacji województwa wynosi 52 %. 

Budowa geologiczna i warunki wodne 

Surowce mineralne 

Opolszczyzna posiada bogate zasoby złóŜ surowców mineralnych, a prawie połowa  
z nich jest eksploatowana i wykorzystywana w produkcji materiałów budowlanych 
i w drogownictwie. Dla gospodarki regionu szczególne znaczenie mają surowce wapienne, 
wykorzystywane przez przemysł wapienniczy i cementowy. Znaczny udział w produkcji 
krajowej mają złoŜa kamieni drogowych, piasków – formierskich oraz podsadzkowych. 
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Warunki hydrogeologiczne 

Województwo opolskie cechuje się występowaniem bogatych zasobów wód podziemnych, 
skumulowanych w utworach czwartorzędowych, trzeciorzędowych, kredowych, jurajskich i 
triasowych, w obrębie 14 głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP), o łącznych 
zasobach 520 mln m3. Zasoby wód podziemnych są nierównomiernie rozmieszczone na 
obszarze regionu, największe ich nagromadzenie występuje w części środkowej 
województwa, natomiast część północna i południowo-zachodnia naleŜą do obszarów 
deficytowych wód podziemnych.  

Rysunek 3. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych [Opracowanie Ekofizjograficzne woj. opolskiego] 

 

Obszar województwa opolskiego w całości znajduje się w dorzeczu Odry, które naleŜy do 
zlewiska Morza Bałtyckiego. Do głównych prawostronnych dopływów Odry zalicza się: 
Małą Panew i Stobrawę, do lewostronnych: Osobłogę i Nysę Kłodzką. Na terenie 
województwa nie występują naturalne jeziora, jednak funkcjonują cztery sztuczne zbiorniki 
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wodne: Jezioro Turawskie na Małej Panwi, Jezioro Otmuchowskie, Jezioro Nyskie i Kozielno 
na Nysie Kłodzkiej. Łączna powierzchnia tych zbiorników wynosi ok. 65 km2. Oprócz tego 
województwo posiada liczne stawy, głównie w dorzeczu Ścinawy Niemodlińskiej oraz  
w widłach Budkowiczanki i Stobrawy. Na terenie województwa działają trzy Regionalne 
Zarządy Gospodarki Wodnej, przy czym większość obszaru naleŜy do RZGW we Wrocławiu. 

Warunki klimatyczne i jakość powietrza 
Klimat województwa podlega wpływom oceanicznym. Lata są długie i ciepłe, zimy krótkie i 
łagodne. Pokrywa śnieŜna jest nietrwała. Dolina Odry jest jednym z najcieplejszych obszarów 
w Polsce. Północno wschodnie tereny oraz południowy obszar połoŜony wyŜej nad poziomem 
morza są nieco chłodniejsze. Okres wegetacji naleŜy do najdłuŜszych w kraju. Wynosi on 
210-225 dni. Średnia temperatura roczna mieści się w przedziale 8-8,5ºC. Roczna suma 
opadów wynosi 600-700 mm.  

Stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wiąŜe się z ilością i rodzajem 
wprowadzanych do atmosfery substancji i uwarunkowana jest przemianami zachodzącymi  
w atmosferze, a takŜe warunkami meteorologicznymi. Zgodnie z danymi GUS, 
w województwie opolskim w 2010 roku z ok. 100 zakładów szczególnie uciąŜliwych dla 
środowiska wyemitowano łącznie 68,9 tys. ton zanieczyszczeń przemysłowych (2,7 tys. ton 
pyłów i 66,2 tys. ton gazów bez dwutlenku węgla), co stanowi 3,9% emisji krajowej. W skali 
kraju Opolszczyzna zajęła 12 pozycję pod względem wielkości emisji pyłowej i 6 ze względu 
na ilość wprowadzanych do powietrza gazów. W strukturze emisji zanieczyszczeń do 
powietrza zdecydowanie przewaŜa emisja gazów (96%) nad emisją pyłów (4%).  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu monitoruje stan jakości powietrza w 
województwie opolskim. W wyniku przeprowadzonej w 2010 r. oceny stwierdzono 
występowanie obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
pyłu zawieszonego PM10, pyłu PM2,5 i benzenu oraz docelowych poziomów benzo(a)pirenu 
i ozonu. W związku z tym klasę C – wymagającą opracowania oraz wdraŜania programu 
ochrony powietrza – w klasyfikacji dla kryterium ochrony zdrowia przyznano: dwóm strefom 
obejmującym obszar województwa opolskiego (tj. strefie miasto Opole i strefie opolskiej –
pozostała część województwa) z uwagi na przekraczanie z ponadnormatywną częstością 
dopuszczalnej wartości średniodobowej ustalonej dla pyłu PM10, a takŜe z uwagi na 
przekraczanie wartości średniorocznej tego zanieczyszczenia (w strefie opolskiej), dwóm 
strefom województwa opolskiego z uwagi na przekraczanie rocznej wartości docelowej 
określonej dla benzo(a)pirenu, strefie opolskiej dla pyłu PM2,5 z uwagi na występowanie na 
jej terenie obszarów, na których odnotowano przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej 
powiększonej o margines tolerancji, strefie opolskiej z uwagi na przekraczanie rocznej 
wartości dopuszczalnej ustanowionej dla benzenu, strefie opolskiej ze względu na 
przekroczenia docelowego poziomu ozonu w powietrzu. 

Strefę miasto Opole zakwalifikowano do klasy B ze względu na zanieczyszczenie powietrza 
pyłem PM2,5, gdyŜ otrzymana wartość stęŜenia średniorocznego przekroczyła wartość 
dopuszczalną, lecz nie przekroczyła wartości dopuszczalnej powiększonej o margines 
tolerancji. Dla pozostałych klasyfikowanych zanieczyszczeń (tj. dwutlenku siarki, dwutlenku 
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azotu, tlenku węgla, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu) obie strefy województwa 
zakwalifikowano do klasy A.  

Tabela 1. Wyniki oceny bieŜącej przeprowadzonej za rok 2010 w strefach województwa 
opolskiego dla kryterium ochrony zdrowia ludzi [WIOŚ] 

 

W klasyfikacji przeprowadzonej ze względu na ochronę roślin, do klasy C zakwalifikowano 
strefę opolską, z uwagi na przekroczenia docelowego poziomu stęŜeń ozonu. Dla dwutlenku 
siarki i tlenków azotu – strefę opolską zakwalifikowano do klasy A. Strefy miasto Opole nie 
klasyfikuje się pod kątem ochrony roślin. 

Obszary i obiekty chronione 
System przyrodniczy w województwie opolskim stwarza warunki ochrony wszystkich 
typowych dla tego obszaru siedlisk i zbiorowisk florystyczno-faunistycznych, które występują 
na obszarach węzłowych. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie 
chronione zajmują około 28% obszaru województwa. W województwie znajdują się 4 parki 
krajobrazowe. Obszary chronionego krajobrazu stanowią ponad 20% powierzchni 
województwa, natomiast rezerwaty przyrody jedyne 0,08%. Zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe zajmują powierzchnię ponad 2,5 tys. ha, a uŜytki ekologiczne prawie 465 ha. 
Łączna powierzchnia obszarów prawnej ochrony przyrody obejmuje 261 650,6 ha, co stanowi 
27,79% ogólnej powierzchni województwa.  

Obszary ochrony prawnej na terenie województwa opolskiego obejmują: 
� 4 parki krajobrazowe – PK Góry Opawskie, PK Góra Św. Anny, Stobrawski PK  

i fragment Załęczańskiego PK wraz z otulinami, 
� 9 obszarów chronionego krajobrazu – „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, „Bory 

Niemodlińskie”, „Otmuchowsko-Nyski”, „Łęg Zdzieszowicki”, „Las Głubczycki”, 
„Wronin – Maciowakrze”, „Mokre – Lewice”, „Grodziec”, „Załęcze – Polesie”, 

� 35 rezerwatów przyrody, 
� 13 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, 
� 3 stanowiska dokumentacyjne, 
� 93 uŜytki ekologiczne, 
� 602 pomniki przyrody, 
� stanowiska i zbiorowiska roślin chronionych, w tym: 56 chronionych siedlisk 

przyrodniczych, 71 ostoi florystycznych, 33 ostoje faunistyczne. 
� 20 obszarów Natura 2000, w tym: 

 
� SOO (Specjalne Obszary Ochrony): Bory Niemodlińskie (PLH160005), Dolina 

Małej Panwi (PLH160008), Forty Nyskie (PLH160001), Góra Świętej Anny 
(PLH160002), Góry Opawskie (PLH160007), Grądy w Dolinie Odry 



 
 

13 
 

(PLH020017), Kamień Śląski (PLH160003), Lasy Barucickie (PLH160009), Łąki 
w okolicach Chrząstowic (PLH160010), Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą 
(PLH160012), Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą (PLH160013), Łęg 
Zdzieszowicki (PLH160011), Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej (PLH160014), 
Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka (PLH160004), Przyłęk nad Białą Głuchołaską 
(PLH160016), Rozumicki Las (PLH160018), Teklusia (PLH160017), śywocickie 
Łęgi (PLH160019); 

� OSO (Obszary Specjalnej Ochrony): Zbiornik Nyski (PLB160002), Zbiornik 
Otmuchowski (PLB160003), Zbiornik Turawski (PLB160004). 

W celu ochrony ujęć wód   powierzchniowych  na rzece Białej Głuchołaskiej, zaopatrującej w 
wodę m. Nysa ustanowiona została strefa ochrony pośredniej wód powierzchniowych. Na 
terenie województwa jak dotychczas nie zostały ustanowione strefy ochronne dla obszarów 
zasilania podziemnych zbiorników wodnych. Przygotowana koncepcja utworzenia strefy 
ochronnej dla zbiornika GZWP 333 Opole – Zawadzkie, jak dotychczas nie została przez 
RZGW Wrocław ustanowiona. Ponadto strefy ochronne (strefy ochrony bezpośredniej) 
ustanowione zostały dla wszystkich ujęć wód podziemnych w województwie opolskim. 

Na obszarze województwa występują zlewnie wód powierzchniowych, wymagające 
specjalnej ochrony z uwagi na zaopatrzenie w wodę aglomeracji wrocławskiej, łódzkiej, 
wielkopolskiej oraz opolskiej. Są to: strefa ochronna zlewni Nysy Kłodzkiej i Oławy 
(ustanowiona decyzją Prezydenta m. Wrocławia znak RLSgw.I.053/17/74 z 31.03.1974 r.  
w sprawie ustanowienia stref ochrony ujęć i źródeł wody pitnej dla miasta Wrocławia), oraz 
proponowane zlewnie ochronne rzeki Prosny i Widawy.  
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Rysunek 4. Obszary Natura 2000 w województwie opolskim [www.geoserwis.gdos.gov.pl] 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

SOO (obszary siedliskowe)                  OSO (obszary ptasie) 

 

Powiat Krapkowicki 

PołoŜenie 
 
Powiat krapkowicki jest połoŜony w środkowej części województwa opolskiego. Jego 
siedzibą jest miasto Krapkowice. 

W skład powiatu wchodzą: 

• gminy miejsko-wiejskie: Gogolin, Krapkowice, Zdzieszowice, 
• gminy wiejskie: Strzeleczki, Walce, 

Powiat krapkowicki usytuowany jest na wysokości 170 m n.p.m., w górnym biegu rzeki Odry 
u podnóŜa Góry Św. Anny (Góry Chełmskiej). Rozciąga się na powierzchni ok. 442 km2 i 
zajmuje około 4.7 % powierzchni województwa opolskiego. 
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Krapkowice połoŜone są w środkowej części województwa opolskiego, na wysokości 170 – 
200 m n.p.m. nad rzeką Odrą przy ujściu rzeki Osobłogi. Łączna powierzchnia gminy i miasta 
Krapkowice wynosi 98 km2 - w tym miasto zajmuje 21 km2. 

Gmina Krapkowice dzięki dwóm zjazdom  z autostrady stanowi istotny węzeł 
komunikacyjny, usytuowany w samym środku autostrady A4. Zaletą Krapkowic, oprócz 
dogodnych połączeń drogowych, jest doskonale utrzymana droga Ŝeglowna na Odrze oraz 
bliskość dwóch międzynarodowych portów lotniczych w Katowicach i Wrocławiu. 

Ukształtowanie powierzchni 
Powiat krapkowicki wchodzi w skład makroregionu Nizina Śląska. Pod względem 
regionalizacji fizyczno – geograficznej Polski teren tego powiatu zlokalizowany jest na 
Nizinie Śląskiej i WyŜynie Śląskiej. Na Nizinie Śląskiej wyróŜnia się 3 podrzędne jednostki 
fizyczno geograficzne: Pradolinę Wrocławską na północnym zachodzie, Równinę Opolską na 
północnym wschodzie, oraz Kotlinę Raciborską na południu i południowym zachodzie. 
WyŜyna Śląska reprezentowana jest przez Chełm stanowiący 72 % obszaru.  

Obszar powiatu obejmuje swoim zasięgiem niemal wszystkie występujące w województwie 
typy rzeźby. NajwyŜej wyniesione obszary występują na wierzchołkowych partiach Garbu 
Chełmu, gdzie Góra Św. Anny osiąga 404 m n.p.m. NajniŜej połoŜone tereny zlokalizowane 
są na tarasach zalewowych doliny Odry na południe od Opola - 150 m n.p.m.  

Pod względem struktury i genezy rzeźby w strefie moŜna wyróŜnić następujące rodzaje: 

� holoceńskie dna dolin rzecznych występują w dolinach Odry i Suchej oraz na 
mniejszych obszarach w dolinach ich dopływów. Rzeźba tarasów holoceńskich jest 
płaska, w dolinie Odry urozmaicona duŜymi, ale nielicznymi starorzeczami. RóŜnice 
w wysokości względnych na tarasach rzadko przekraczają 2 m, 

� równiny wysokich, płaskich lub lekko falistych tarasów nadzalewowych występują na 
obrzeŜach dolin rzecznych, najlepiej wykształcone są w dolinie Odry, w mniejszym 
zakresie w dolinie Suchej, 

� trzeciorzędowe wysoczyzny, miejscami ze zdenudowanymi wysoczyznami 
polodowcowymi występują w centralnej i północnej części, na północ od Garbu 
Chełmu oraz na południe od Opola na Garbie Górnokredowym. Charakterystyczną 
cechą rzeźby obszaru jest występowanie rozległej płaskiej i łagodnie falistej. 
Natomiast w miejscach gdzie występują nagromadzenia glin zwałowych, utworów 
wodnomorenowych lub osadów akumulacji wodnolodowcowej monotonny krajobraz 
staje się bardziej urozmaicony. Deniwelacje osiągają do 20 m, a spadki terenu na 
zboczach pagórków mogą dochodzić do 10%. Na pozostałej powierzchni deniwelacje 
rzadko przekraczają 10 m, a spadki 5%,  

� środkowotriasowy próg strukturalny występuje między Strzelcami Opolskimi, 
Ujazdem, Leśnicą i Gogolinem. Jest to obszar występowania Garbu Chełmskiego z 
kulminacją w postaci trzeciorzędowego neku wulkanicznego w miejscowości Góra 
Św. Anny (404 m n.p.m.). Garb od południa i zachodu ograniczony jest stromą 
krawędzią strukturalną, której wysokość w stosunku do jej podstawy w okolicach 
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Leśnicy wynosi ok. 160 m. Na terenach, gdzie wychodnie skał wapiennych zostały 
zretuszowane pokrywą lessów rozwinęła się erozja wąwozowa. Powierzchnia 
krawędzi strukturalnej poprzecinana jest głębokimi dolinami i grotami. Na obszarze 
tym występują deniwelacje przekraczające nawet wysokość 40 m i spadki terenu 
przekraczające 10%.  

Do najwaŜniejszych zasobów naturalnych powiatu naleŜą:  

• złoŜa kruszyw budowlanych, takich jak: pisaki, Ŝwiry i glina, w Gminie Strzeleczki 

i Krapkowice, 

• złoŜa kamienia wapiennego eksploatowanego na terenie Gminy Gogolin, 

• złoŜa kruszyw naturalnych eksploatowanych dla przemysłu cementowego 

i wapienniczego na terenie wsi Kamień Śląski i Kamionek, 

• złoŜa piasku w Racławiczkach gmina Strzeleczki, 

• złoŜa piasku w Januszkowicach – Lesiany, gmina Zdzieszowice. 

UŜytkowanie terenu, obszary chronione 
Tabela 2. UŜytkowanie powierzchni w gminach powiatu krapkowickiego 
 

Gmina Powierzchnia w km 2 % powierzchni 
województwa 

UŜytki rolne % pow. 
gminy 

Lasy % pow. gminy 

Krapkowice 98 1.15 69.1 17.6 

Gogolin 101 1.18 47.9 32.9 

Zdzieszowice 58 0.67 66.3 14.8 

Strzeleczki 117 1.37 56.3 33.8 

Walce 69 0.81 84.9 7.6 

 

Powierzchnia powiatu krapkowickiego stanowi 4.7% powierzchni województwa, z czego 
63.1% stanowią uŜytki rolne i 23.4% stanowią uŜytki leśne. W Gminie Walce stopień 
lesistości jest najniŜszy w powiecie i wynosi 7.6%. Lesistość powiatu (23.4%) jest 
nieznacznie niŜsza od lesistości województwa (26.2%). 

Gleby na tym terenie w większości naleŜą do gleb słabych wytworzonych z piasków 

pochodzenia aluwialnego. Występują tu głównie utwory piaszczyste, miejscami utwory 

gliniaste, mady we współczesnych dolinach rzecznych oraz grunty pochodzenia organicznego 

objęte ochroną. Dominują gleby lekkie zbyt przewiewne i przepuszczalne o odczynie 

kwaśnym. Gleby tej grupy są słabo urodzajne, zaliczane do klasy IV, Va. W dolinie Odry 

zalegają mady średnie i cięŜkie, są to gleby zasobne w składniki pokarmowe, uŜytkowane 

przewaŜnie jako łąki i pastwiska ze względu na złe warunki wodne.  

Rolnictwo w powiecie krapkowickim jest dobrze rozwinięte. Produkcja rolnicza ma charakter 

wielostronny i nie wyspecjalizowany. PrzewaŜającą uprawą są zboŜa (pszenica, pszenŜyto, 

jęczmień). W produkcji zwierzęcej dominuje chów trzody chlewnej i bydła. Dobrej jakości 

gleby zwłaszcza w dolinach Odry i Osobłogi sprzyjają rozwojowi produkcji roślinnej.  
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Na terenie powiatu krapkowickiego funkcjonuje wiele róŜnych form ochrony przyrody w 

tym: park krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu, rezerwat przyrody, 12 parków (w 

tym parków dworskich) uznanych za zabytki kultury, 46 pomników przyrody a takŜe inne 

formy ochrony przyrody m.in. odsłonięcia skalne wapieni w Rogowie Opolskim w gminie 

Krapkowice. 
 
Obszarowe formy ochrony przyrody w powiecie to:  

� Park Krajobrazowy Góra Św. Anny w Gminie Zdzieszowice obejmuje 5 780 ha; 

� Obszar Chronionego Krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki” o powierzchni 600 ha; 

� Rezerwat Przyrody „Kamień Śląski” w Gminie Gogolin  o powierzchni 13.7 ha; 

� Obszar chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie”; 

� Obszar chronionego krajobrazu lasy dawnej „Puszczy Niemodlińskiej”; 

� Obszar chronionego krajobrazu w Gminie Krapkowice. 

 

Największe parki uznane za zabytki kultury mieszczą się w Gminie Strzeleczki w Mosznej 

(39 ha) i w Dobrej (39.6 ha). Spośród zarejestrowanych pomników przyrody 19 obiektów 

zlokalizowanych jest w gminie Krapkowice, a 11 w gminie Strzeleczki. Pozostałe znajdują się 

w gminie Gogolin i w gminie Zdzieszowice. 

Walory przyrodnicze powiatu krapkowickiego wiąŜą się z doliną Odry. Pomimo 

przekształcenia antropogenicznego duŜe fragmenty doliny zachowały wysokie walory 

przyrodnicze. Znajduje się tutaj nadal 18 500 ha lasów, rozległe tereny otwarte – łąki, 

pastwiska, mokradła, liczne starorzecza. W dolinie rzeki Odry nadal występują rzadkie 

zagroŜone zespoły i zbiorowiska roślinne. W gminie Walce znajduje się wiele form 

unikatowej roślinności oraz rzadko spotykanych zwierząt tj. zespół roślin bagiennych, flora 

charakterystyczna dla środowiska wodnego, zieleń wysoka (głównie gatunki egzogeniczne). 

Na tej podstawie w miejscu tym utworzono uŜytek ekologiczny „Stara Odra”. 

Na obszarze powiatu znajdują się lasy ochronne w obrębie gmin Strzeleczki i Zdzieszowice,  

a w szczególności znany Park Krajobrazowy Góry Św. Anny. 

Na terenie miasta Krapkowice znajduje się równieŜ:  

• las komunalny pełniący funkcję parku miejskiego połoŜony za stadionem Unii 

Krapkowice (pow. 18 ha); 

• park w mieście Krapkowice przy ul. Parkowej (pow. 1 ha); 

• las w dzielnicy Otmęt – tzw. Ptasi Gaj, przy ul. Jagiellońskiej (pow.19 ha). 

Swoistą atrakcję przyrodniczą stanowi zespół zadrzewień przy ujęciu rzeki Osobłogi w 

Krapkowicach oraz roślinność bagienna w dolinie rzeki Odry na wysokości wsi śuŜela oraz 

Ligoty Krapkowickiej, a takŜe park o charakterze zabytkowym w śuŜeli. 

Powiat krapkowicki posiada bogato rozbudowaną sieć hydrograficzną. Przez jego teren 

przepływa główna rzeka Odra, w zlewni tej rzeki znajduje się cały obszar powiatu. Innymi 

mniejszymi rzekami przepływającymi przez ten teren są: Osobłoga, Biała, Swornica i 
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Stradunia. Na terenie powiatu znajduje się równieŜ szereg zbiorników wodnych pochodzenia 

antropogenicznego, są to zbiorniki znajdujące się w dolinie Odry powstałe po odcięciu 

meandrów, po przeprowadzeniu regulacji koryta, oraz stawy rybne. 

 

Miasto i Gmina Krapkowice 
 

PołoŜenie 

Ziemia Krapkowicka wchodzi w skład makroregionu Nizina Śląska. Jej północna część 

usytuowana jest na terenie mezoregionu Równina Niemodlińska, zaś środkowa i południowa 

w granicach mezoregionu Kotlina Raciborska. Na północy graniczy mezoregionami Pradolina 

Wrocławska i Równina Opolska, na zachodzie przylega do PłaskowyŜu Głubczyckiego, zaś 

na wschodzie granice stanowi Garb Chełmu naleŜący do makroregionu WyŜyna Śląska. 

Największym atutem Krapkowic jest ich połoŜenie na skrzyŜowaniu waŜnych szlaków 

komunikacyjnych: tradycyjnego szlaku handlowego do Czech i Moraw oraz jednego 

z najwaŜniejszych szlaków drogowych Europy - autostrady A4. Gmina Krapkowice dzięki 

dwóm zjazdom stanowi istotny węzeł komunikacyjny, usytuowany w samym środku A4. 

Zaletą Krapkowic, oprócz dogodnych połączeń drogowych, jest doskonale utrzymana droga 

Ŝeglowna na Odrze oraz bliskość dwóch międzynarodowych portów lotniczych w Katowicach 

i Wrocławiu. Dostępne jest równieŜ lotnisko cywilne w oddalonym o 15 km Kamieniu 

Śląskim.  

Skarbem Ziemi Krapkowickiej są niewątpliwie jej mieszkańcy – otwarci na nowe inicjatywy, 

pracowici i przedsiębiorczy, mający silne poczucie tradycji i toŜsamości regionalnej. 

Ta gościnność i otwartość zaowocowały podpisaniem umów o partnerstwie i współpracy 

pomiędzy społecznościami lokalnymi, instytucjami i przedsiębiorstwami. Dzisiaj Krapkowice 

mogą się poszczycić realizacją wspólnych projektów z miastami partnerskimi:  Camas 

i Hillsboro (USA), Wissen i Neugersdorf (Niemcy), Lipova Lazne (Republika Czeska), 

Rohatyn (Ukraina), Morawica i Zabierzów (Polska). 

 

Gospodarka 

Krapkowice stanowią istotny punkt na gospodarczej mapie Opolszczyzny. Ostatnie lata to 

prace nad zmianą wizerunku Krapkowic. Nastąpiło stopniowe zmniejszenie roli wielkich 

zakładów przemysłowych na rzecz małych i średnich firm z sektora prywatnego. Dzisiaj na 

terenie gminy działa ponad dwa tysiące podmiotów gospodarczych, w tym 95 pręŜnie 

działających średnich i duŜych firm. O silnej pozycji ekonomicznej Krapkowic świadczy 

takŜe dochód na jednego mieszkańca, przewyŜszający średnią wojewódzką. Pod względem 

wydatków na inwestycje, Krapkowice i okoliczne gminy naleŜą do pierwszej piątki, najlepiej 

inwestujących powiatów województwa opolskiego. 
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W skład  miasta i gminy wchodzi miasto Krapkowice oraz 11 sołectw: Borek, Dąbrówka 

Górna, Gwoździce, Kórnica, Nowy Dwór Prudnicki, Pietna, Rogów Opolski, Steblów, 

Ściborowice, śuŜela i śywocice. Ludność miasta i okolic tworzą Ŝyjący ze sobą zgodnie 

mieszkańcy z róŜnych etnicznych grup społecznych. Ziemię Krapkowicką, o łącznej 

powierzchni 98 km2 zamieszkuje około 24 tys. mieszkańców. 

 

Sytuacja demograficzna charakteryzuje się nieznacznie większą liczbą kobiet względem 

męŜczyzn zamieszkujących powiat, szczegółowe dane ujęte zostały w tabeli. 
 
  Tabela 3. Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice 

Gmina Liczba mieszka ńców  MęŜczyźni Kobiety 

Gogolin 
w tym miasto 

11 924 
6 086 

5 739 
2 979 

6 185 
3 107 

Krapkowice 
w tym miasto 

24 549 
18 071 

11 896 
8 737 

12 653 
9 334 

Zdzieszowice 
w tym miasto 

17 461 
13 314 

8 697 
6 605 

8 764 
6 709 

Strzeleczki 7 925 3 781 4 144 

Walce 5 961 2 831 3 130 

Powiat 
ogółem 67 820 32 944 34 876 

Warunki klimatyczne 

Według regionalizacji klimatycznej Polski Wosia, gmina Krapkowice naleŜy do regionu 

XXV – Dolnośląskiego Południowego. Region ten obejmuje obszar południowo – 

wschodniego fragmentu Niziny Śląskiej.  

Na tle innych regionów, notuje się tutaj mniej liczne dni z pogodą przymrozkową, mniej jest 

takŜe dni z pogodami mroźnymi. Natomiast liczniejsze są przypadki występowania pogody 

bardzo ciepłej i jednocześnie pochmurnej. 

Liczba godzin słonecznych w regionie jest stosunkowo mała w porównaniu do wschodniej 

najbardziej słonecznej części Polski. Średnia roczna wynosi 1438. Największe średnie 

miesięczne nasłonecznienie rzeczywiste notuje się w czerwcu 202,4 oraz w lipcu 204,1, 

najmniejsze wartości średnich miesięcznych usłonecznienia przypadają na styczeń 38,1 i 

grudzień 27,8. Największe średnie dzienne sumy usłonecznienia rzeczywistego notowane są 

w czerwcu i lipcu a dla całego lata wartość ta wynosi 6,5. Charakterystyczną cechą termiczną 

tego terenu są łagodne zimy. Średnia roczna temperatura wynosi 8,4 0C. Maksymalne średnie 

miesięczne oraz dobowe temperatury notowane są w lipcu, w którym najwięcej jest dni 

o temperaturze powyŜej 250C w liczbie 12,1. Najzimniejszymi miesiącami są styczeń i luty. 

W tym notuje się równieŜ największą liczbę dni o temperaturze powietrza poniŜej –100C 
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w ilości 7,3. Miesiące jesienne charakteryzują się mniejszym zróŜnicowaniem temperatur 

średnich (4,2 – 13,9 0C) niŜ nieco chłodniejsze miesiące wiosenne (2,0-12,80C). Długość 

okresu wegetacyjnego wynosi około 225 dni. 

Decydujący wpływ na rozkład opadów atmosferycznych ma rzeźba terenu. Najmniejsze 

wartości średnie roczne notuje się w dolinie Odry – 603 mm. Natomiast średnia roczna suma 

opadów dla regionu wynosi 660 mm. NajniŜsze miesięczne sumy opadów notuje się w lutym 

a najwyŜsze wartości opadów przypadają na lipiec. Liczba dni z pokrywą śnieŜą dla regionu 

wynosi około 55. NajdłuŜsze zaleganie śniegu notuje się w styczniu i lutym, dla tych miesięcy 

trwanie pokrywy śnieŜnej wynosi 60 %. 

Na obszarze gminy przewaŜają wiatry z kierunku północno – zachodniego i zachodniego, 

zwłaszcza latem. Dominują wiatry słabe i umiarkowanie silne. 

 
Warunki hydrologiczne 

Zasoby wód podziemnych związane są ściśle z występującymi utworami geologicznymi. Na 

obszarze miast i gminy występują duŜe zasoby wody pitnej ujmowane z poziomów triasu, 

trzeciorzędu i czwartorzędu. Wody podziemne występujące w czwartorzędzie związane są z 

utworami luźnymi piaskami i Ŝwirami, ujmowane są one na obszarze doliny Odry, 

charakteryzują się duŜą wydajnością dochodząca nawet do 80 m3/h. Wynika to z dobrego 

przesortowania materiału piaszczysto-Ŝwirowego pozbawionego frakcji pylastej. Występujące 

poza doliną przewarstwienia piaszczyste (w glinach morenowych) o miąŜszości do ok. 10m 

charakteryzują się gorszym wysortowaniem materiału piaszczystego (piaski drobnoziarniste z 

udziałem frakcji spławialnej). Ujęcia wód z tych utworów są niewielkie i wynoszą 

kilkanaście, rzadko do 25 m3/h. Trzeciorzędowe warstwy wodonośne występują w 

kompleksie osadów górnego miocenu i pliocenu. Woda ujmowana jest z głębokości 20-40 m 

ppt. Ujęcia charakteryzują się średnimi wydajnościami na poziomie ok. 50 m3/h. Ponadto 

wykonano studnie na obszarze miasta Krapkowice o głębokości ok. 90 m, które 

charakteryzują się bardzo dobrymi wydajnościami do około 140 m3/h.     

W części północnej miasta Krapkowice wody podziemne występują w piaskowcach dolnego 

triasu oraz wapieniach i marglach triasu środkowego. Skały wodonośne triasu tworzą duŜe 

zbiorniki wód podziemnych zaliczane do tzw. Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

(GZWP). W triasie środkowym występuje zbiornik GZWP 333 Opole-Zawadzkie i w triasie 

dolnym GZWP 335 Krapkowice–Strzelce Opolskie. Utwory triasu środkowego 

charakteryzują się układem szczelinowo-krasowo-porowym, co powoduje z jednej strony 

moŜliwość uzupełniania jego zasobów wodnych, z drugiej natomiast jest podatny na wpływ 

czynników antropogenicznych pogarszających jego jakość. Wody podziemne w triasie 

dolnym (pstry piaskowiec) występują w piaskowcach drobnoziarnistych na głębokości od 40 

do 90 m ppt. Średnia wydajność ujęć wynosi ok. 40 m3/h.  
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Warunki geologiczne 

PodłoŜe geologiczne, na których zlokalizowane są miasto i gmina Krapkowice jest bardzo 

zróŜnicowane. Obszar jest połoŜony na styku dwóch jednostek geologicznych Triasu 

opolskiego (skały węglanowe dolnego i środkowego triasu) i Rowu Tektonicznego 

Kędzierzyna-Koźla (wypełnionego trzeciorzędowym osadem). Ponadto północna część gminy 

(miejscowości Dąbrówka i Rogów Opolski leŜą w obrębie południowego obrzeŜa Depresji 

Opolskiej (górna kreda). W miejscowości śywocice podłoŜem triasu i trzeciorzędu są skały 

dolnego karbonu (kulmu).  

Cała powierzchnia gminy przykryta jest osadami czwartorzędowymi o zmiennej miąŜszości. 

W zachodniej części miasta Krapkowice utwory czwartorzędowe nie przekraczają 1 m, a w 

niektórych miejscach utwory te nie występują. Bezpośrednio pod powierzchnią gleby zalegają 

wapienie środkowego triasu. Natomiast w dolinie Odry osady czwartorzędowe wykazują 

miąŜszość ponad 40 m, miejscami nawet 60 m. Pozostały obszar miast i gminy Krapkowice 

charakteryzuje się zaleganiem utworów czwartorzędowych, których miąŜszość wynosi 

średnio od 20 do 25 m. 

Pomimo występowania duŜego bogactwa, róŜnorodności podłoŜa geologicznego nie 

stwierdzono na obszarze gminy udokumentowanych złóŜ skał litych (węglanowych), 

a jedynym moŜliwym d eksploatacji surowcem są utwory luźne – piaski i Ŝwiry występujące 

w dolinie Osobłogi. 

 

2.4  Zidentyfikowane problemy 

Hala sportowa wraz z salą gimnastyczną, siłownie oraz zapleczem socjalnym  nie posiadają 
stałego ogrzewania. Przed przejęciem obiektu od Śląskich Zakładów Obuwniczych „Otmęt” z 
Krapkowic obiekt był ogrzewany przy pomocy grzejników, w których czynnikiem 
grzewczym była para technologiczna, która była produkowana w zakładowej kotłowni. Po 
likwidacji Śląskich Zakładów Obuwniczych  i likwidacji kotłowni  (w 1998r.) zaprzestano 
ogrzewania hali, a system grzejny został zdemontowany ze względu na duŜe zniszczenia 
(popękane rury, grzejniki), a sam kompleks pozostał bez ogrzewania. W okresie zimowym 
temperatura w hali osiąga minusowe temperatury i uniemoŜliwiała korzystanie z obiektu w 
sposób ciągły. Obecnie kompleks jest wykorzystywany jedynie wtedy, gdy w 
pomieszczeniach jest temperatura pozwalająca na jego wykorzystywanie przez grupy 
sportowe oraz w celu organizowania imprez kulturalnych i sportowych. Z reguły jest to okres 
od kwietnia do początku listopada.  

Ze względu na to, Ŝe w Hali sportowej odbywają się rozgrywki II Ligi Piłki Ręcznej kobiet 
oraz treningi druŜyn piłkarek ręcznych klubu „Otmęt Krapkowice”, jak równieŜ mając na 
uwadze fakt,  Ŝe rozgrywki odbywają się w systemie „Jesień- Wiosna”, który obejmuje 
panowanie niskich bądź ujemnych temperatur na terenie naszego kraju, w trakcie ich 
występowania, na okres trwania meczów oraz treningów hala sportowa ogrzewana jest 
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ogrzewnicą na olej opałowy o mocy 40 kW Jest to rozwiązanie doraźne i nie zapewniające 
komfortu rozgrywek sportowych, jak równieŜ komfortu dla kibiców tych druŜyn.  Ponadto, ze 
względu na bardzo duŜe straty ciepła jest to ogrzewanie bardzo nieefektywne. W okresie 
silniejszych mrozów ten system ogrzewania nie pozwala by w hali sportowej osiągnąć 
dodatnie temperatury i rozgrywki piłkarek ręcznych muszą być przenoszone do innych 
obiektów gdzie mieści się tylko garstka kibiców. Bardzo złe warunki do uprawiania sportu,            
w tym piłki ręcznej demotywujące do  jego uprawiania  przez zawodniczki i zawodników 
lokalnych druŜyn oraz nie są stanowią zachęty do  przyciągania nowych zawodników do 
klubów. 

Realizacja wyŜej wymienionego projektu  ma umoŜliwi ć: 

• całoroczne korzystanie z hali sportowej przez zawodników uprawiających dyscypliny 
halowe; 

• zwiększenie ilości osób niezrzeszonych uprawiających rekreacyjnie sport; 

• umoŜliwienie korzystania z hali do celów treningowych sportowców uprawiających 
dyscypliny na otwartym terenie np. piłka noŜna; 

• umoŜliwienie organizowania imprez kulturalno-widowiskowych typu koncerty, 
biesiady  przez cały rok. Zapotrzebowanie na takie imprezy istnieje szczególnie w 
okresie jesienno-zimowym, gdy mieszkańcy mają duŜo czasu wolnego w porze 
popołudniowo-wieczornej. 

Na bazie obserwacji i czynionych działań, które mają miejsce na przestrzeni ostatnich kilku 
lat moŜna zauwaŜyć ponadto, Ŝe Unia Europejska coraz odwaŜniej i śmielej stawia na 
promowanie odnawialnych źródeł energii, które w sposób zasadniczy pozwalają na redukcję 
zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery oraz nie powodują konieczności 
nadmiernego eksploatowania bądź co bądź stale kurczących się tradycyjnych źródeł energii 
opartych na węglu, drewnie, czy teŜ gazie ziemnym. 

Rzecz jasna temat i skierowanie się ku odnawialnym źródłom energii w perspektywie naszego 
kraju jest jeszcze tematem stosunkowo „świeŜym”, ale jak pokazuje szereg badań i 
opracowań jednocześnie bardzo perspektywicznym. Jednocześnie bardziej dynamicznemu 
skierowaniu się do tego segmentu pozyskiwania energii elektrycznej niewątpliwie nie sprzyja 
fakt, iŜ jako kraj jesteśmy stosunkowo bogato wyposaŜeni w surowce energetyczne w postaci 
węgla kamiennego i brunatnego, których koszt wydobycia równieŜ naleŜy do jednego z 
najniŜszych w Unii Europejskiej. Udział tych surowców w bilansie energetycznym kraju 
wynosi ponad 90%. Jednocześnie jednak odpowiada on za największy procentowy udział w 
generowaniu poziomu zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Stąd teŜ wynika podjęcie 
szeregu działań ze strony województwa zmierzających do zwiększenia udziału energii 
odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym Opolszczyzny. 

Podobnie i my, jako podmiot administrujący halę widowiskowo-sportową w Krapkowicach, 
mając na uwadze zmieniające się kwestię administracyjno-prawne odnoszące się do wymagań 
ochrony środowiska, stawiamy sobie za cel uzyskanie jak największej efektywności 
energetycznej, przy jednoczesnym ograniczaniu generowanych zanieczyszczeń i pyłów do 
atmosfery. 
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Jednocześnie jako podmiot, działający i odpowiedzialny za promocję i propagowanie kultury 
fizycznej i sportu, zdajemy sobie doskonale sprawę, Ŝe gazowe i pyłowe zanieczyszczenia 
przedostające się do atmosfery, a pochodzące ze spalania paliw, kopalin i gazów, a więc 
konwencjonalnych źródeł energii, w głównej mierze determinują  zwiększoną częstotliwość 
zachorowań na choroby układu oddechowego, ale równieŜ powodują zjawisko „efektu 
cieplarnianego”. Głównymi ogniskami zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego są: 

• emisje z zakładów przemysłowych (głównie energetyka zawodowa i przemysłowa, 
procesy technologiczne, prywatne zakłady np. rzemieślnicze, rolnictwo), 

• niska emisja z sektora komunalno - bytowego (kotłownie, indywidualne paleniska 
domowe) 

• emisja komunikacyjna (transport drogowy, inne pojazdy i urządzenia). 

Na terenach objętych projektem najistotniejszym źródłem zanieczyszczeń powietrza są emisje 
z zakładów przemysłowych oraz z sektora komunalno-bytowego. W celu ograniczenia emisji 
szkodliwych substancji naleŜy dąŜyć do zmiany w strukturze grzewczej regionu, jednakŜe jest 
to trudne z uwagi na duŜe koszty przedsięwzięć modernizacyjnych. Prowadzenie edukacji 
ekologicznej moŜe przyczynić się do wzrostu zainteresowania moŜliwością a nawet potrzeba 
wykorzystania czystych źródeł energii oraz źródeł odnawialnych.  

Do głównych problemów uzasadniających włączenie obszaru hali widowiskowo-sportowej w 
Krapkowicach do projektu naleŜą: 

1) wysokie zuŜycie energii cieplnej pochodzącej z konwencjonalnych źródeł energii – 
jako podmiot administrujący halą przez cały okres roku kalendarzowego jesteśmy 
zdani na korzystanie tylko i wyłącznie z energii cieplnej, pochodzącej z nagrzewnicy 
powietrza zasilanej olejem opałowym.  Jednocześnie musimy w ramach operacji 
przeprowadzić działania sprowadzające się do zmiany źródła pochodzenia energii od 
tej konwencjonalnej w stronę odnawialnej pochodzącej z kolektorów słonecznych i 
pompy ciepła. 

2) sukcesywnie rosnący koszt zakupu energii cieplnej –powodują konieczność 
poszukiwania innych źródeł energii cielnej w mniejszym stopniu zaleŜnej od 
konwencjonalnych nośników energii. 

3) Niskie wykorzystywanie zasobów odnawialnych w procesach energetycznych, a w 
szczególności wód podziemnych powierzchniowych (energia geotermalna), które 
wedle szacunków, stanowią ok. 80% powierzchni całego kraju – dokonując zakupu i 
montaŜu pomp ciepła wraz z kolektorami słonecznymi (energia słoneczna) dla hali 
widowiskowo-sportowej w Krapkowicach, zostanie zwiększone wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim, co jednocześnie poprawi 
wskaźnik wykorzystania udziału pozyskanej ze źródeł odnawialnych w bilansie 
energetycznym województwa opolskiego. Będziemy jednym z niewielu obiektów 
sportowo-rekreacyjnych, a w zasadzie moŜe i jedynym w województwie 
wykorzystującym praktycznie tylko i wyłącznie energię pochodzącą i bazującą na 
odnawialnych źródłach energii. 
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Analizując i identyfikując problemy i zagroŜenia, naleŜy zwrócić uwagę, iŜ istnieje równieŜ 
szereg barier stanowiących zespół czynników, które powodują ograniczenia w rozwoju 
sektora energetycznego wykorzystującego źródła odnawialne. NaleŜą do nich: 

a) Bariera prawno- finansowa: 

• brak stosownych regulacji prawnych określających jednoznacznie program i 
politykę w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

• niewystarczające mechanizmy ekonomiczne, które umoŜliwiałyby uzyskiwanie 
odpowiednich korzyści finansowych w stosunku do ponoszonych nakładów 
inwestycyjnych na obiekty, instalacje, urządzenia przeznaczone do 
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 

•  relatywnie wysokie koszty inwestycyjne technologii wykorzystujących 
energię odnawialną, jak równieŜ wysokie koszty prac niezbędnych do 
uzyskania energii ze źródeł odnawialnych. 
 

b) Bariera informacyjna: 

• brak powszechnego dostępu do informacji o rozmieszczeniu potencjału 
energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii, 
moŜliwego do technicznego wykorzystania 

• brak powszechnej informacji o firmach produkcyjnych, wykonawczych i 
projektowych oraz o firmach konsultacyjnych zajmujących się dziedziną 
energii odnawialnej 

•  utrudniony dostęp do informacji o procedurach realizacji inwestycji z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz o korzyściach 
ekonomicznych, społecznych i ekologicznych związanych z przedsięwzięciem 

 
c) Bariera dostępności do urządzeń i nowych technologii: 

• niedostateczna ilość krajowych organizacji gospodarczych zajmujących się na 
skalę przemysłową produkcją urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła 
energii; 

• brak preferencji podatkowych w zakresie importu i eksportu urządzeń 
przeznaczonych do systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

 
d) Bariera edukacyjna: 

• niedostateczny zakres programów nauczania, uwzględniających odnawialne 
źródła energii i świadomość proekologiczną 

• brak programów edukacyjno-szkoleniowych dotyczących odnawialnych źródeł 
energii adresowanych do inŜynierów, projektantów, architektów, 
przedstawicieli sektora energetycznego, bankowości i decydentów. 

 
e) Bariera wynikająca z potrzeby ochrony krajobrazu: 

• brak wypracowanych  metod uniknięcia konfliktów z ochroną przyrody i 
krajobrazu. 
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Projekt poprzez szereg działań mających na celu usprawnienie systemu przygotowania c.w.u. 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł, systemu klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji 
centralnego ogrzewania wraz z jej dociepleniem spowoduje poprawę efektywności 
energetycznej hali widowiskowo-sportowej. Działania te z kolei zmniejszą znacząco 
zapotrzebowanie na ciepło wytwarzane z konwencjonalnych źródeł energii, co w 
konsekwencji pozwoli zmniejszyć ilość substancji zanieczyszczających środowisko. 

 

2.5 Cel ogólny (oddziaływanie) projektu: 

Ochrona i poprawa stanu środowiska, infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, 
efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne to załoŜenia, które powinny 
towarzyszyć realizacji dzisiejszych inwestycji. Są to jednocześnie priorytety mające na celu 
ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, który jest głównie  udziałem 
nieodnawialnych źródeł surowców energetycznych (do tego się kurczących) poprzez 
substytuowanie ich surowcami odnawialnymi np. energią pochodzącą ze źródeł promieni 
słonecznych lub ziemi. Inwestowanie i szeroko pojęte „stawianie” i propagowanie 
powyŜszych zadań od dawna jest udziałem wszystkich rozwiniętych krajów, mając na uwadze 
dobro przyrody i przyszłych pokoleń, a więc realizując główne załoŜenia idei 
„zrównowaŜonego rozwoju”. Są to równieŜ obszary i kluczowe cele, które Unia Europejska 
postawiła państwom członkowskim, w tym takŜe w momencie przystąpienia do Wspólnoty tj. 
w 2004r. Polsce. Jednym ze wspólnych mianowników tych działań, prowadzących do 
unicestwienia negatywnych oddziaływań na środowisko jest właśnie wykorzystywanie 
odnawialnych źródeł energii. 

Projekt kompleksu hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach jest zgodny z celem 
określonym dla działania 4.3 – Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii 
określonym w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 -  realizacja 
projektu hali widowiskowo-sportowej przyczyni się do zwiększenia wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim, a tym samym zwiększenia udziału 
energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym województwa 
opolskiego. Dodatkowo realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania hali na 
energię cieplną z  źródeł ciepła, a co za tym idzie zmniejszenia emisji szkodliwych substancji 
do atmosfery (pył, SO2, NOx, CO2, CO, sadza, koksik, BAP) w porównaniu z sytuacją gdy 
by kompleks był ogrzewany przy uŜyciu  konwencjonalnych źródeł ciepła. 

Celem projektu hali widowiskowo-sportowej jest równieŜ: 

1) Zmaksymalizowanie uzysku ciepła z odnawialnych źródeł energii dla ograniczenia 
zuŜycia energii  konwencjonalnej – zmniejszenie zapotrzebowania na prąd, 
maksymalne ograniczenie zuŜycia ciepła do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody 
oraz ogrzanie powietrza wentylacyjnego 

2) Minimalizacja kosztów zuŜycia energii cieplnej – uzyskanie oszczędności w 
uŜytkowaniu poprzez korzystanie z tzw. darmowej energii   
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3) Uzyskanie jak najlepszego efektu ekonomicznego poprzez zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii 

4) Spełnienie wymogów określonych przez akty prawa krajowego i unijnego w zakresie 
odnawialnych źródeł energii, energochłonności i ochrony środowiska 

5) Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Hali 
6) Poprawa wizerunku Gminy Krapkowice jako jednostki wprowadzającej nowe 

technologie przyjazne środowisku 
7) Propagowanie kultury fizycznej i sportu poprzez zapewnienie odpowiednich 

warunków termalnych i socjalno-bytowych do uprawniania dyscyplin sportu typu 
„indoor”  

8) Promowanie przez przykład zmodernizowanej hali potencjału, który drzemie w 
odnawialnych źródłach energii przez jednostkę propagującą kulturę fizyczną i sport 

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu: 

a) Uzyskanie mocy zainstalowanej energii odnawialnej słonecznej – 0,0385 MWt 
(38,5kWt), co pozwala uzyskać 24 MWh/rok energii cieplnej  

b) Uzyskanie mocy pozyskanej z energii geotermalnej -  0,156MWt (156kWt), co 
pozwala uzyskać 364,8 MWh/rok energii cieplnej 

2.6  Produkty i rezultaty (cele szczegółowe) wraz z metodologią ich 

monitoringu 

Wskaźnik produktu monitorowane jednorazowo w 2014r.  

Nr 
wskaźnika 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość 
wskaźnika w 
roku 2014 

1 
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych 
etatów 

szt. (EPC) 0 

2 w tym kobiety szt. (EPC) 0 

4.3.0.1 
Liczba wybudowanych jednostek 
wytwarzania energii elektrycznej z energii 
wodnej 

szt. 0 

4.3.0.2 
Liczba wybudowanych jednostek 
wytwarzania energii cieplnej z energii 
geotermicznej 

szt. 3 

Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice. Dokumentacja projektowa, protokoły 
odbiorów, faktury zakupu 
Metodologia monitoringu: Wskaźnik będzie monitorowany jednorazowo w 2014 roku po 
zakupie i wykonaniu instalacji geotermicznej na podstawie dokumentacji technicznej, 
protokołów odbiorów oraz faktur po zakończeniu inwestycji. Podmiotem odpowiedzialnym 
za monitoring będzie wnioskodawca projektu – Gmina Krapkowice 

4.3.0.3 
Liczba jednostek wytwarzania energii 
cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu 
energii promieniowania słonecznego 

szt. 1 
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Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice. Dokumentacja techniczna zakupionych 
instalacji kolektorów słonecznych oraz protokół wykonania usługi ich montaŜu. 
Metodologia monitoringu: Wskaźnik będzie monitorowany jednorazowo w 2014 roku po 
zakupie i wykonaniu instalacji solarnych na podstawie dokumentacji technicznej, protokołów 
odbiorów oraz faktur po zakończeniu inwestycji. Podmiotem odpowiedzialnym za 
monitoring będzie wnioskodawca projektu – Gmina Krapkowice 

4.3.0.4 
Liczba wybudowanych jednostek 
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej 
z biomasy i gazu 

szt. 0 

4.3.0.11 
Liczba obiektów objętych 
termomodernizacją 

Szt. 1 

Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice. Dokumentacja techniczna. Dziennik 
budowy, pozwolenie na uŜytkowanie obiektu;  
Wskaźnik będzie monitorowany jednorazowo w 2014r. na podstawie dokumentacji 
technicznej, dziennika budowy po zakończeniu inwestycji. Podmiotem odpowiedzialnym za 
monitoring będzie wnioskodawca projektu - Gmina Krapkowice 
 

Wskaźnik rezultatu monitorowane jednorazowo po zakończeniu inwestycji w 2015r 

Nr 
wskaźnika 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość 
wskaźnika w 
roku 2015 

1 
Przewidywana całkowita liczba 
bezpośrednich utworzonych nowych 
miejsc pracy  

szt. (EPC) 0 

2 w tym kobiety szt. (EPC) 0 

3 w tym na obszarach wiejskich szt. (EPC) 0 

4 
Liczba utworzonych nowych etatów 
badawczych 

szt. (EPC) 0 

5 w tym dla kobiet szt. (EPC) 0 

4.3.0.5 
Moc zainstalowana – energia odnawialna 
słoneczna 

MW 0,0385 

Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice. Dokumentacja projektowa, protokoły 
odbiorów, faktury zakupu.  
Metodologia monitoringu:. Wskaźnik będzie monitorowany jednorazowo w 2015r. po 
zakupie i wykonaniu instalacji solarnych na podstawie dokumentacji technicznej, protokołów 
odbiorów oraz faktur po zakończeniu inwestycji. Podmiotem odpowiedzialnym za 
monitoring będzie wnioskodawca projektu – Gmina Krapkowice 
 

4.3.0.6 
Moc zainstalowana – energia odnawialna 
biomasa 

MW 0 
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4.3.0.7 
Moc zainstalowana – energia odnawialna 
hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 

MW 0,156 

Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice. Dokumentacja projektowa, protokoły 
odbiorów, faktury zakupu,  
Metodologia monitoringu: Wskaźnik będzie monitorowany jednorazowo w 2015r. po 
zakupie i wykonaniu instalacji geotermicznej na podstawie dokumentacji technicznej, 
protokołów odbiorów oraz faktur po zakończeniu inwestycji. Podmiotem odpowiedzialnym 
za monitoring będzie wnioskodawca projektu – Gmina Krapkowice 

4.3.0.11 
Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku 
realizacji projektów 
termomodernizacyjnych 

MW/rok 0 

 

2.7  Komplementarność z innymi działaniami/programami 

Celem wszelkich działań inwestycyjnych Gminy Krapkowice w obszarach związanych ze 
sportem i rekreacją jest szerzenie i krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców 
Krapkowic, obszaru Gminy Krapkowice i jej okolic. Jako jednostka odpowiedzialna za ten 
obszar działania staramy się zapewnić jak najlepsze warunki infrastrukturalno-bytowe do 
uprawiania sportu, rekreacji oraz inicjowania wszelkich wydarzeń i imprez powiązanych z 
tymi dziedzinami Ŝycia społecznego. Jednym z takich działań, wpisujących się w ten obszar 
działania, jest poprawa efektywności energetycznej największej hali widowiskowo-sportowej 
na obszarze powiatu krapkowickiego poprzez zakup i montaŜ instalacji słuŜących do 
pozyskania energii ze źródeł odnawialnych, po to aby zapewnić komfortowe warunki 
korzystania z obiektu okolicznym mieszkańcom przez cały okres roku kalendarzowego. 

Gmina Krapkowice skutecznie pozyskuje środki finansowe z róŜnych źródeł, w tym funduszy 
pomocowych na realizację przedsięwzięć, które przyniosły poprawę w dziedzinach 
infrastruktury, środowiska, bezpieczeństwa, promocji Gminy, informatyzacji, zaspokajania 
potrzeb społecznych, w tym wypoczynkowo-rekreacyjnych jej mieszkańców oraz 
utrzymywania odpowiedniej ich jakości. 

Komplementarne działania w zakresie sportu, rekreacji oraz wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii (1 projekt):  

Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej Sali 
sportowej w śywocicach” 
• wartość projektu: 1 375 058 zł 
• kwota dofinansowania: 500 000 zł 
• program: PROW – Os IV. LEADER 
Numer wniosku: Wniosek o przyznanie pomocy znak: DOW.III.60521-3-24/10 
Zakres przedmiotowy:  
W ramach realizacji projektu wybudowana została ogólnodostępna sala sportowa  
w miejscowości śywocice dla społeczności lokalnej.  
Zakres robót obejmował wykonanie: robót ziemnych, robót fundamentowych, prac 
murarskich, robót pokrywczo - konstrukcyjnych dachu. Wykonana została instalacja: 
elektryczna, gruntowego wymiennika ciepła, wentylacyjna, pompy ciepła, elektryczna, 
wodno-kan., odgromowa, deszczowa; zainstalowane zostało ogrzewanie podłogowe i ścienne. 
W ramach projektu zakupiono i zainstalowano elementy wyposaŜenia sali, m. in.: drewniane 
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drabinki gimnastyczne, stół do tenisa stołowego, ławeczki gimnastyczne, skrzynia 
gimnastyczna, piłki lekarskie, piłki do siatkówki, piłki do koszykówki. WyposaŜona zostanie 
równieŜ szatnia. 
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie 
 
Rodzaje komplementarności zgodnie z TOM I  
a) okres programowania – jednookresowa – okres programowania 2007 -2013  
b) pomiędzy politykami UE – w ramach dwóch polityk – Polityki Spójności i Polityka Rolna  
c) fundusze europejskie - międzyfunduszowa - Europejski Fundusz Rolny i  Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego  
d) programy operacyjne - miedzyprogramowa (zewnętrzna ) – RPO oraz PROW 
e) Komplementarność przestrzenna (geograficzna) – w ramach jednej Gminy Krapkowice 
f) Komplementarność w obszarze problemowym – podobny zakres przedmiotowy inwestycji 

– budowa i modernizacja obiektów sportowych, ten sam problem  
g) Komplementarność przedmiotowa (sektorowa) – oba projekty przyczyniają się do poprawy 

jakości środowiska w najbliŜszym otoczeniu, a szczególnie w zakresie ograniczenia  niskiej 
emisji. 

h) Komplementarność funkcjonalna – toŜsama funkcja obu projektów, czyli podniesienie 
sprawności fizycznej mieszkańców gminy oraz aktywne zagospodarowanie wolnego czasu 
mieszkańcom 

 
2.8. Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych                   

ze środków U.E. 

Ponadto gmina posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów ze środków 
strukturalnych:  
„Podniesienie standardu świadczenia usług kulturalnych w regionie poprzez przebudowę 
Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach” 
• wartość projektu: 2 222 235 zł 
• kwota dofinansowania: 1 846 279 zł 
• program: RPO WO 2007-2013 
Numer wniosku: WND-RPOP.05.03.00-16-019/09 
Zakres przedmiotowy:  
Inwestycja swoim zakresem objęła: rozbudowę budynku Krapkowickiego Domu Kultury w 
Krapkowicach (KDK) o pomieszczenia zaplecza sceny, częściową przebudowę budynku 
polegającą na rozbudowie sceny sali widowiskowej, częściową modernizację sali 
widowiskowej, dostosowaniu budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostosowanie 
budynku do wymagań technicznych w zakresie ochrony przeciw poŜarowej, wykonano: 
sygnalizacji p- poŜ. i instalację odgromową, instalację wentylacji i klimatyzacji sali 
widowiskowej, instalację nagłośnienia sali widowiskowej, oświetlenia sceny, instalację 
solarną do podgrzewania ciepłej wody uŜytkowej. 
Źródło finansowania: EFRR 
 
„Zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych przed zagroŜeniami i skutkami katastrof 
drogowych poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rogowie 
Opolskim” 
• wartość projektu: 659 093 zł 
• kwota dofinansowania: 554 115 zł 
• program: RPO WO 2007-2013 
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Numer wniosku: WND-RPOP.03.01.01-16-010/10 
Zakres przedmiotowy:  
W ramach projektu zakupiono nowy wóz poŜarniczo-ratowniczy marki Mercedes- Benz 
Atego 1329 AF 4x4 dla potrzeb Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Rogowie Opolskim, w celu 
ochrony szlaków komunikacyjnych przed zagroŜeniami i skutkami katastrof drogowych. 
Źródło finansowania: EFRR 
 
 
„Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansa rozwoju Gmin 
Baborów i Krapkowice 
• wartość projektu: 639 412 zł 
• kwota dofinansowania: 543 500 zł 
• program: RPO WO 2007-2013 
Numer wniosku: WND-RPOP.02.02.00-16-017/09 
Zakres przedmiotowy:  
Projekt obejmuje swoim zakresem wdroŜenie e- usług publicznych dla obywateli, zakup 
niezbędnego sprzętu informatycznego oraz wdroŜenie elektronicznego obiegu dokumentów w 
placówkach podległych JST tj. Gmin Baborów i Krapkowice. Dodatkowo zastaną 
zaimplementowane usługi online- pomagające ludności i podmiotom gospodarczym  
w kontaktach z urzędami. 
Źródło finansowania: EFRR 
 
„Zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół w celu poprawy lokalnej infrastruktury 
edukacyjnej Gminy Krapkowice” 
• wartość projektu: 267 635 zł 
• kwota projektu: 227 489 zł 
• program: RPO WO 2007-2013 
Numer wniosku: WND-RPOP.05.01.02-16-034/09 
Zakres przedmiotowy:  
Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnego wyposaŜenia ICT w postaci 17 zestawu 
tablic interaktywnych składających się z: tablicy interaktywnej z dodatkowym wyposaŜeniem, 
projektora, laptopa. Wsparciem zostanie objętych 7 placówek edukacyjnych 
Źródło finansowania: EFRR 

•  

2.9  Zgodność z polityką konkurencji (pomoc publiczna) 

Projekt nie jest objęty pomocą publiczną. 

Niniejszy projekt zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie podlega 
zasadom pomocy publicznej. Dodatkowo, zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego 
w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, nie 
przewiduje się występowania pomocy publicznej, przyjmując załoŜenie, Ŝe podmioty te nie 
mogą samodzielnie prowadzić działalności gospodarczej, więc projekty przez nie realizowane 
nie mają komercyjnego charakteru. RównieŜ wynik testu pomocy publicznej wskazuje, Ŝe nie 
występuje pomoc publiczna. Działalność Gminy Krapkowice, w tym w zakresie Sportu i 
Rekreacji, nie jest nastawiona na osiąganie i maksymalizowanie zysków. W tym kontekście 
nie moŜna uznać, Ŝe prowadzi on działalność gospodarczą w sensie prawnym.  
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Z uwagi na okoliczności, iŜ w ramach projektu  nie będzie prowadzona działalności 
gospodarcza która będzie generowała zysk, nie zachodzą tutaj przesłanki występowania 
pomocy publicznej. PoniŜej przedstawiono test pomocy publicznej: 

1) Czy działalność beneficjenta jest działalnością nastawioną na zysk?  NIE  
2) Czy podstawą udzielenia wsparcia był akt prawa lub decyzja administracyjna? TAK  
3) Czy dane wsparcie jest tańsze lub łatwiejsze do pozyskania od wsparcia oferowanego z 

innych źródeł na rynku? TAK 
4) Czy wsparcie nie jest dostępne dla wszystkich podmiotów, niezaleŜnie od sektora i 

miejsca działalności? NIE  
5) Czy we wsparcie zaangaŜowane są środki pochodzące z budŜetu publicznego (Unii 

Europejskiej, Polski lub samorządów lokalnych)? TAK  
6) Czy beneficjent ma konkurentów lub przewiduje moŜliwość ich wejścia na rynek? NIE  
7) Czy beneficjent jest przedsiębiorcą w trudnej sytuacji ekonomicznej? NIE 
8) Czy podmiot udzielający wsparcia jest finansowany ze źródeł publicznych? TAK 
9) Czy na rynku niemoŜliwe jest uzyskanie wsparcia o identycznych parametrach? TAK 
10) Czy działalność beneficjenta jest obwarowana jakimikolwiek prawami wyłącznymi? 

NIE  
11) Czy wsparcie jest przeznaczone tylko dla jednego beneficjenta lub dla podmiotów 

działających w danym sektorze bądź regionie? NIE 
12) Czy wsparcie jest dostępne tylko dla podmiotów zarejestrowanych na terenie Polski? 

TAK 
13) Czy beneficjent ma lub moŜe mieć dostawców, odbiorców lub konkurentów spoza 

obszaru Polski? NIE  
14) Czy wsparcie wiąŜe się z wpływem środków dla beneficjenta lub z brakiem 

konieczności poniesienia przez niego wydatku? TAK 
 

Podsumowując wynik testu widać, Ŝe projekt nie jest objęty pomocą publiczną:  
o projekt nie będzie generował dochodu 
o produkty powstałe w wyniku realizacji projektu wykorzystywane będą przez 

administratora hali widowiskowo-sportowej na poczet jej bieŜących działalności 
statutowej – publiczny dostęp do obiektów infrastruktury sportowej – dla celów 
zabezpieczenia hali w energię cieplną 

o w obrębie hali będzie wykorzystywana wytworzona energia ze źródeł odnawialnych 
wyłącznie dla potrzeb jej uŜytkowników (potrzeby własne) – nie będzie ona podlegała 
odsprzedaŜy innym jednostkom 

o zaoszczędzone środki finansowe, w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na energię 
cieplną ogółem, wykorzystywane będą dla potrzeb poprawy jakości dostępu do usług 
sportowo-rekreacyjnych mieszkańcom i gościom Gminy Krapkowice 

W związku z powyŜszym inwestor, którym jest Gmina Krapkowice nie powinien być 
traktowany jako przedsiębiorstwo, a tym samym – beneficjent pomocy publicznej. 
Ponadto, w ocenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wsparcie udzielane ze 
środków publicznych na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego, co do zasady, nie 
wpływa negatywnie na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, dlatego teŜ 
nie znajdują do niego zastosowania reguły dotyczące udzielania pomocy publicznej. 
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2.10  Spójność projektu z dokumentami strategicznymi 

Planowana inwestycja, będąca przedmiotem niniejszego opracowania, wykazuje zgodność z 
krajowymi oraz unijnymi dokumentami strategicznymi w zakresie realizacji celu ogólnego 
projektu dotyczącego poprawy efektywności energetycznej budynku hali widowiskowo-
sportowej w Krapkowicach poprzez modernizację i instalację systemu ogrzewania z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, pozwalającego zrealizować wyznaczone cele z 
zakresu ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

o podniesienie jakości środowiska naturalnego Województwa Opolskiego 
o zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zuŜyciu 

energii na terenie naszego kraju, a w szczególności na terenie Województwa 
Opolskiego 

o wzrost świadomości mieszkańców Opolszczyzny, a w szczególności mieszkańców 
Gminy Krapkowice, w zakresie korzyści płynących z zastosowania odnawialnych 
źródeł energii 

o programem ochrony  powietrza dla strefy strzelecko – krapkowickiej (obecnie 
włączonej do strefy opolskiej) 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

Projekt jest w pełni zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013, który jednocześnie jest jednym z narzędzi realizacji Strategii 
Rozwoju Województwa Opolskiego, w zakresie realizacji celu strategicznego RPO WO 
„poprawa stanu środowiska naturalnego i ochrona przyrody oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego”. Cel ten osiągany jest poprzez realizację następujących zadań 
wymienionych w Osi Priorytetowej 4 pn. „Ochrona środowiska”: 

� Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez unowocześnienie gospodarki 
wodno-ściekowej oraz zmniejszenie zagroŜenia powodziowego; 

� Zwiększenie stopnia segregacji oraz ponownego wykorzystania odpadów; 
� Poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych; 
� Zachowanie i ochrona róŜnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych Opolszczyzny 

Projekt wpisuje się w działania mające na celu poprawę jakości powietrza i zwiększenie 
wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wykazując pełną zgodność w 
zakresie realizacji celu działania 4.3 Poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie 
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Przyczyni się on bezpośrednio do zwiększenia 
udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnej ilości zuŜywanej energii, co 
znacząco wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w regionie objętym realizacją 
projektu. 
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Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 
Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 określa priorytety, obszary i system wdraŜania 
funduszy unijnych – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2007-2013. Cele niniejszego projektu są 
zgodne z głównym celem strategicznym NSS, jakim jest zapewnienie warunków do wzrostu 
konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczość, zapewniając wzrost 
zatrudnienia ora wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. W 
szczególności projekt wykazuje zgodność z 3 Celem NSS „Budowa i modernizacja 
infrastruktury technicznej i społecznej” mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu 
konkurencyjności Polski, który zgodnie z wytycznymi ma być realizowany poprzez 
inwestycje z zakresu infrastruktury energetycznej i wsparcie rozwoju energetyki 
wykorzystującej odnawialne źródła energii,  a takŜe inwestycje mające na celu zapewnienie 
odpowiedniej jakości środowiska naturalnego w ramach poszanowania zasad 
zrównowaŜonego rozwoju. Projekt wykazuje zgodność z Celem 5 „Wzrost konkurencyjności  
polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i 
przestrzennej. 
Polityka ekologiczna państwa 
Polityka ekologiczna państwa (przyjęta przez RM 13.06.2000r., a przez sejm 23.08.2001r.). 
Podstawowym celem nowej polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa 
ekologicznego kraju (mieszkańców, infrastruktury społecznej i zasobów przyrodniczych) przy 
załoŜeniu, Ŝe strategia zrównowaŜonego rozwoju Polski pozwoli na wdraŜanie takiego 
modelu tego rozwoju, który zapewni na tyle skuteczną regulację i reglamentację korzystania 
ze środowiska, aby rodzaj i skala tego korzystania realizowane przez wszystkich 
uŜytkowników, nie stwarzały zagroŜenia dla jakości i trwałości przyrodniczych zasobów. 
Cele polityki ekologicznej: 

1) W sferze racjonalnego uŜytkowania zasobów naturalnych: 

• Racjonalizacja uŜytkowania wody; 
• Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji 
• Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych 

• Ochrona gleb 

• Wzbogacania i racjonalna eksploatacja zasobów leśnych 
• Ochrona zasobów kopalin 

2) W zakresie jakości środowiska: 

• Gospodarowanie odpadami 
• Stosunku wodne i jakość wód 
• Jakość powietrza, zmiany klimatu 

• Stres miejski. Hałas i promieniowanie 
• Bezpieczeństwo chemicznej i biologiczne 

• Nadzwyczajne zagroŜenia środowiska 
• RóŜnorodność biologiczna i krajobrazowa 
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Cechami charakterystycznymi nowej polityki w zakresie ochrony powietrza przed 
zanieczyszczeniami są: 

o zwiększenie liczby zanieczyszczeń objętych przeciwdziałaniem mającym zmniejszyć 
lub ograniczyć ich emisję i niekorzystne oddziaływanie na środowisko (do głównych 
naleŜą substancje bezpośrednio zagraŜające Ŝyciu i zdrowiu ludzi, takie jak metale 
cięŜkie i trwałe zanieczyszczenia organiczne, substancje degradujące środowisko i 
pośrednio wpływające na zdrowie i warunki Ŝycia, takie jak dwutlenek siarki, tlenki 
azotu, amoniak, lotne związki organiczne i ozon przyziemny, substancje wpływające 
na zmiany klimatyczne, takie jak dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, HFCs, 
SF5, PFCs, a takŜe substancje niszczące warstwę ozonową, kontrolowane przez 
Protokół Montrealski); 

o konsekwentne przechodzenie na likwidację zanieczyszczeń u źródła, poprzez zmiany 
nośników energii (ze szczególnym uwzględnieniem źródeł energii odnawialnej), 
stosowanie czystszych surowców i technologii (zgodnie z zasadą korzystania z 
najlepszych dostępnych technik i dostępnych metod) oraz minimalizację zuŜycia 
energii i surowców; 

o coraz szersza normowanie emisji w przemyśle, energetyce i transporcie 
o coraz szersze wprowadzanie norm produktowych, ograniczających emisję do 

powietrza zanieczyszczeń w rezultacie pełnego cyklu Ŝycia produktów i wyrobów – 
od wydobycia surowców, poprzez ich przetwarzanie, wytwarzanie nowych produktów 
i wyrobów oraz ich uŜytkowanie, aŜ do przejścia w formę odpadów 

Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 
2016 

Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 
2016 (Warszawa 2008r.) jest aktualizacją polityki ekologicznej państwa na lata 2009-2012. 
Wymóg aktualizacji wynika z jednej strony z obowiązującego Prawa Ochrony Środowiska, 
które nakłada obowiązek aktualizowania krajowej polityki co 4 lata, a z drugiej strony 
potrzeby odniesienia jej celów do licznych zmian przepisów prawnych, nowego podejścia do 
róŜnych problemów środowiskowych  oraz nowych wyzwań związanych ze zmianą klimatu. 
Nadrzędnym strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie 
bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do zrównowaŜonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Zgodnie z ostatnim przeglądem wspólnotowej polityki ochrony 
środowiska do najwaŜniejszych wyzwań naleŜy zaliczyć:  

- działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównowaŜonego rozwoju;  
- przystosowanie do zmian klimatu; 
- ochrona róŜnorodności biologicznej. 
Istotne dla jakości powietrza w Polsce są następujące cele średniookresowe do 2016r., 
określone w dokumencie: 

o dalsza redukcja emisji SO2, NOx i pyłu drobnego z procesów wytwarzania energii; 
Limity te dla 2010 r. wynoszą dla SO2 -  426 tys., dla NOx  - 251 tys. ton, a dla roku 
2012 wynoszą dla SO2  -  358 tys. ton, dla NOx  - 239 tys. Ton 
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o moŜliwie szybkie uchwalenie nowej polityki energetycznej Polski do 2030 r., w której 
zawarte będą mechanizmy stymulujące zarówno oszczędność energii, jak i promujące 
rozwój odnawialnych źródeł energii - Polska zobowiązała się do tego, aby udział 
odnawialnych  źródeł energii w 2010 r. wynosił nie mniej niŜ 7,5%, a w 2020 r. - 14% 
(wg Komisji Europejskiej udział powinien być nie mniejszy niŜ 15%) 

o modernizacja systemu energetycznego, która musi być podjęta jak najszybciej nie 
tylko ze względu na ochronę środowiska, ale przede wszystkim ze względu na 
zapewnienie dostaw energii elektrycznej; 

o opracowanie i wdroŜenie przez właściwych marszałków województw programów 
naprawczych w  161 strefach miejskich, w których notuje się przekroczenia 
standardów dla pyłu drobnego PM10 i PM2,5 zawartych w Dyrektywie CAFE 

Polityka energetyczna Polski do 2020r. 

ZałoŜenia polityki energetycznej Polski do 2020r. (przyjęte przez RM 22.02.2000r.) –                     
w której jednym z celów jest troska o właściwą ochroną środowiska przyrodniczego w 
aspekcie minimalizacji negatywnego wpływu energetyki 

Strategia rozwoju energetyki odnawialnej 

Strategia rozwoju energetyki odnawialnej (przyjęta przez RM 5.09.2000r., a przez Sejm 
23.08.2001r.) zakłada wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-
energetycznym kraju do 7,5% w 2010r. i 14% w 2020r. w strukturze zuŜycia nośników 
pierwotnych. 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego została przyjęta przez Sejmik Województwa 
Opolskiego 11 października 2005r., stanowi główny element programowania strategicznego 
na poziomie regionu. Obejmuje horyzont do 2020r. Priorytety rozwoju określone w Strategii 
to: 

� Wzmocnienie konkurencyjności województwa 
� Wyrównanie poziomu społeczno-gospodarczego w regionie opolskim 

Na podstawie tak określonych priorytetów, Strategia wyznacza kolejne cele strategiczne dla 
województwa: 

o Innowacyjny region z dobrze wykształconymi i aktywnymi mieszkańcami 
o Zapewnienie dogodnych warunków Ŝycia w regionie 
o Rozbudowa i modernizacja infrastruktury regionu 
o Rozwój funkcji metropolitarnych aglomeracji opolskiej 
o Wielofunkcyjne, róŜnorodne oraz atrakcyjne dla  inwestycji o zamieszkania obszary 

wiejskie 
o Rozwój wielokulturowej toŜsamości oraz międzynarodowej i krajowej współpracy 

regionalnej 

Politykę strategiczną z zakresu ochrony środowiska określoną w Strategii realizuje Program 
Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego, zgodnie z Ustawą o samorządzie. 
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Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą 
do 2019r. 

Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 
2019r., Opole 2012r. W dokumencie tym określono długoterminową politykę ochrony 
środowiska dla województwa, przedstawiono cele krótkoterminowe i sposób ich realizacji, 
określono sposoby zarządzania środowiskiem i aspekty finansowe realizacji programu. W 
Programie strefa krapkowicka została zakwalifikowana do strefy  uprzemysłowienia i 
urbanizacji, obejmującą  obszar opolskiej aglomeracji miejsko-przemysłowej (powiat opolski 
i krapkowicki). Program nie formułuje celu nadrzędnego, natomiast podkreśla 
pierwszorzędną potrzebę zachowania dobrego stanu środowiska jako podstawowego warunku 
zrównowaŜonego i harmonicznego rozwoju. Cele i zadania określone w POŚ są spójne z 
celami szczegółowymi Strategii. PoniŜej przytoczono tylko te cele, których realizacja będzie 
miała wpływ na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na obszarze województwa 
opolskiego, a więc i Gminy Krapkowice, w której realizowany będzie projekt, a która jest 
równieŜ spójna z celami niniejszego Projektu: 

• Wzrost udziału energii odnawialnej w bilansie zuŜycia energii pierwotnej 
województwa – cel strategiczny 

• Promocja i popularyzacja zagadnień związanych z wykorzystaniem energii 
odnawialnej 

• Optymalne lokowanie nowych  obiektów i urządzeń do produkcji energii odnawialnej 

• Wsparcie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji do produkcji i transportu 
energii odnawialnej 

• Promowanie i popularyzacja modelowych rozwiązań w zakresie wykorzystanie energii 
ze źródeł odnawialnych, w tym rozwiązań technologicznych, administracyjnych i 
finansowych 

• Prowadzenie analiz przyrodniczo-krajobrazowych  przy lokalizacji obiektów i 
urządzeń do produkcji energii odnawialnej w szczególności energetyki wiatrowej 

• Stworzenie Regionalnego Centrum energetyki w Łosiowie – modelowej jednostki, 
która będzie realizowała priorytetowe działania w zakresie promocji rozwoju 
odnawialnych źródeł energii 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego na lata 2011-2014 z 
perspektywą na lata 2015-2018 określa cele ekologiczne i priorytety dla powiatu. Wśród 
celów zgodnych z realizacją planowanej inwestycji, znajdują się: 

� wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa, 

� wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; 
� ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów 

przyrody, 
� zrównowaŜone wykorzystanie materiałów, wody i energii 
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Rozdział 3. Analiza instytucjonalna i prawna wykonalności projektu 

3.1 Analiza instytucjonalna 

Status prawny beneficjenta 

Wnioskodawcą niniejszego projektu jest Gmina Krapkowice, która jest jednocześnie 
inwestorem niniejszego projektu. 

Prawnym reprezentantem Gminy jest właściwa dla niej jednostka organizacyjna - Urząd 
Miasta i Gminy Krapkowice. Burmistrz Miasta i Gminy przy pomocy podległego sobie 
Urzędu Miasta i Gminy wykonuje uchwały Rady Gminy oraz określone przepisami prawa, 
zadania publiczne – zadania własne, a takŜe zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej. 

Gmina jest w tym wypadku Wnioskodawcą projektu oraz jego beneficjentem końcowym. 
Beneficjentami ostatecznymi projektu będą mieszkańcy gminy Krapkowice, odwiedzający ją 
goście, pozostałe osoby korzystające ze zmodernizowanej hali widowiskowo-sportowej oraz 
wszyscy mieszkańcy regionu korzystający z efektu poprawy efektywności energetycznej tego 
obiektu, jaki przyniesie ze sobą realizacja inwestycji, a takŜe potencjalni animatorzy kultury 
fizycznej i sportu, którzy chcieliby rozpocząć prowadzenie w obrębie obiektu działalność 
wpisującą się w dziedzinę "Sportu i rekreacji". 

Grupą docelową projektu są wszyscy mieszkańcy Gminy Krapkowice biorący udział w 
projekcie i w przyszłości korzystający z obiektu. NaleŜy równieŜ wymienić potencjalnych 
turystów i gości Gminy (w tym druŜyny występujące w ligach sportowych na róŜnych 
szczeblach rozgrywkowych w naszym kraju), poniewaŜ będą mieli dostęp do nowoczesnej i 
zmodernizowanej hali widowiskowo-sportowej.  

Podmiotem wdraŜającym inwestycję będzie Gmina zaangaŜowana w projekt - stanowiąca, 
zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142 poz. 
1591), wspólnotę samorządową posiadającą osobowość prawną.  

Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują obszar gminy, z mocy ustawy o samorządzie 
gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne 
poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy. Organami gminy jest Rada Gminy 
oraz Burmistrz. Burmistrz wykonuje uchwałę Rady i zadania gminy określone przepisami 
prawa. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa jej statut. 

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 
Samodzielność gminy w wykonywaniu zadań publicznych podlega ochronie sądowej. 

Podstawę prawną działania Wnioskodawcy stanowią następujące akty prawne: 

� Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483); 
� Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142 poz.1591 z późn. zm.); 
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� Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i 
prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.);  

� Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.);  

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 
2006 r. Nr 164, poz. 1163);  

� Ustawa z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w 
ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34 poz.198 z późn. zm.); 

� Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje 
organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 
106 poz. 668 z późn. zm.);  

� Ustawa z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.);  

� Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.); 

� Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
z późn. zm.); 

� Statut Gminy; 

Za realizację projektu będzie odpowiedzialna przede wszystkim Gmina Krapkowice jako 
wnioskodawca i zarazem beneficjent końcowy realizowanej inwestycji. 

Informacja dotycząca partnerów 

W trakcie realizacja projektu nie przewiduje się zaangaŜowania partnerów 

Rodzaje projektu:  

W ramach planowanej inwestycji projekt nasz wpisuje się w następujące rodzaje projektu: 

TYP 1. W zakresie instalacji słuŜących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz 

przesyłu energii ze źródeł odnawialnych: 

• Budowa, przebudowa obiektów budowlanych 

• Zakup lub modernizacja urządzeń 

TYP 3. Zakupu instalacji (urządzeń) i robót budowlanych mających na celu ograniczenie 

energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów (w tym :niskiej emisji”) w obiektach 

publicznych 
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3.2  Trwałość i wykonalność finansowa projektu 

Środki finansowe na realizację niniejszego projektu zostaną zagwarantowane w ramach 
środków własnych budŜetu Gminy Krapkowice. Konieczne środki zostaną zabezpieczone 
Uchwałą Rady Gminy Krapkowice w wieloletnim Planie Inwestycyjnym obejmującym lata 
2013-2014.  

Trwałość finansową projektu gwarantuje zachowanie zmodernizowanego obiektu jako mienie 
Gminy Krapkowice, przekazane obecnie w zarządzanie na 1 rok Gminnemu Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach. Na czas realizacji 
projektu podmiotem zarządzającym pozostanie wnioskodawca Gmina Krapkowice, 
Informujemy, Ŝe całą inwestycję przeprowadzi rzeczowo i finansowo Gmina Krapkowice. 
Wszystkie faktury będą wystawiane na Urząd Gminy Krapkowice. Gmina przeprowadzi jeden 
kompleksowy przetarg na „Wykonanie kompleksowych prac budowlanych obejmujących 
wykonanie kompleksowej instalacji geotermalnej (odwierty, montaŜ pomp ciepła i kotłownia, 
montaŜ ogrzewania podłogowego i ogrzewania ściennego), kompleksowej dostawy i montaŜu 
kolektorów słonecznych, wykonanie prac niezbędnych do montaŜu ww. instalacji oraz 
termomodernizacji obiektu sali  widowiskowo – sportowej”. Ponadto na udzielenie kredytu 
zostanie przeprowadzone osobne postępowanie ofertowe. 

Umowa zarządzania obiektem przez Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
sp. z o.o. będzie obowiązywać tylko do momentu rozpoczęcia prac budowlanych. Obiekt ten 
nigdy nie zostanie przekazy innej jednostce. Jedynie GZGKiM sp. z o.o. moŜe po realizacji 
projektu otrzymać zadanie do wykonania polegające na zarządzaniu obiektem. 

W związku z tym wnioskodawca zobowiązuje się do utrzymania trwałości projektu w okresie 
5 lat po realizacji projektu oraz lat kolejnych poprzez utrzymywanie stanu technicznego 
obiektu i jego wykorzystania. Koordynator projektu odpowiadać będzie równieŜ za 
prowadzenie spraw o charakterze formalno-organizacyjnym, związanych z funkcjonowaniem 
obiektu. Środki niezbędne do realizacji projektu pochodzić będą z budŜetu własnego Gminy 
Krapkowice na podstawie Planów Inwestycyjnych oraz stosownych Uchwał Rady Gminy na 
poszczególne lata. 

Wszystkie osoby odpowiedzialne za realizację projektu są pracownikami Urzędu Gminy w 
Krapkowicach:  

Przetarg: Irena Wójcik - Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego,                    
tel. 077/4466862  

Nadzór inwestorski: Krzysztof Krajewski = Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i 
Inwestycji, tel. 077/4466861 

Rozliczanie projektu: Barbara Zając  inspektor ds. funduszy zewnętrznych Wydziału 
Promocji i Rozwoju Gospodarczego, tel. 077/4466828 
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3.3  Analiza wykonalności prawnej projektu 

Stan własności gruntów/obiektów 

Inwestycja  przeprowadzona  będzie  na  działkach  przy ul. Kilińskiego (działki 24/1 i 24/2) 
naleŜących  do Gminy Krapkowice. Działki są własnością Gminy, posiadają księgi wieczyste 
prowadzone przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego zgodnego z lokalizacją 
działek.   

Wypis z ksiąg wieczystych, potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością moŜe 
zostać dołączony do wniosku o dofinansowanie podczas oceny formalnej wniosku. 

Budynki, w których będzie realizowany projekt, są w stanie technicznym dobrym z 
koniecznością dostosowanie do obecnie obowiązujących warunków przeciw poŜarowych oraz 
wymagań izolacyjności cieplnej. W okresie zimowym ze względu na brak moŜliwości jego 
ogrzania panują w nim nawet minusowe temperatury, tak więc warunkują konieczność 
przeprowadzanie gruntownych prac modernizacyjnych w istniejących pomieszczeniach 
obiektu. Budynki te posiadają dostęp do podstawowych mediów,  tak więc rzeczowa 
realizacja projektu i jej przebieg nie są w Ŝadnym stopniu zagroŜone. 

Zgodność z  dokumentami planistycznymi 

Projekt ten jest zgodny z miejscowym studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego 
gminny. Projekt będzie realizowany metodą zaprojektuj i wybuduj. Planowane uzyskanie 
decyzji o warunkach zabudowy to styczeń 2013r. Następnie planuje się uzyskać pozwolenie 
na budowę w czerwcu 2013r. Pozwoli to w okresie lipiec 2013 – czerwiec 2014 zrealizować 
projekt.  

Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia 

Projekt nie jest zlokalizowany na obszarze NATURA 2000 (najbliŜszy znajduje się w 
Kamieniu Śląskim oraz Górze Św. Anny), dlatego nie wymaga uszczegółowienia zakresu 
wpływu na obszary chronione i cenne ekologicznie. W fazie realizacji przedsięwzięcie nie 
będzie uciąŜliwe dla środowiska. W fazie eksploatacji natomiast zrealizowana inwestycja 
przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy jakości środowiska naturalnego, poprzez 
ograniczenie emisji szkodliwych substancji do otoczenia.  

Dla projektu wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej i zgłoszenia wykonania robót 
geologicznych, z uwagi na konieczność przeprowadzenia odwiertów geologicznych pod dolne 
źródło ciepła, jakim będą pompy ciepła (energia geotermalna). Wniosek o wydanie stosownej 
decyzji środowiskowej został juŜ złoŜony u Burmistrza Gminy Krapkowice, a zgłoszenie 
wykonania robót geologicznych zostanie dokonane u Starosty Powiatu Krapkowice na etapie 
uzyskania pozwolenia na realizację przedsięwzięcia. 

Pozwolenie na budowę/ przebudowę obiektu 

Planowana inwestycja wymaga uzyskania stosownego pozwolenia na przebudowę budynku 
hali widowisko-sportowej w Krapkowicach. Po podpisaniu właściwej umowy na realizację 
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niniejszego projektu ze środków pomocowych RPO WO na lata 2007-2013 w zakresie 
działania 4.3. „Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii”, inwestor zobowiązuje się w 
przeciągu 6 miesięcy od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy uzyskać wszelkie 
pozwolenia na realizację przedsięwzięcia, w tym pozwolenia na przebudowę. 

Dokumentacja konserwatorska 

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objętym ochroną konserwatorską. 
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Rozdział 4. Analiza wariantów 

Charakterystyka obiektu inwestycyjnego 

Obiektem objętym wnioskiem jest Hala sportowo-widowiskowa w miejscowości 
Krapkowice- Otmęt, połoŜona na działce nr.24/1 przy ulicy Kilińskiego 4. Z dwóch stron 
obiekt sąsiaduje z drogą gminną ulica Kilińskiego ze strony wschodniej z  działką nr 24/2, 
która jest własnością gminy Krapkowice, a ze strony południowej z działką 22- droga gminna 

Zdj ęcie 3. PołoŜenie obiektu hali widowiskowo-sportowej Krapkowice – widok lotniczy 

 
Źródło: http://geoportal.gov.pl 

Hala sportowo-widowiskowa jest własnością gminy Krapkowice, została przyjęta od Śląskich 
Zakładów Przemysłu Obuwniczego Otmęt po likwidacji przedsiębiorstwa. 

W skład kompleksu Hali widowiskowo-sportowej wchodzi: 

1) Hala sportowa oraz z ciągu komunikacyjnym z szatniami, toaletami i trybunami dla 
widzów, o wymiarach 42x34,7m 

2) Sali gimnastycznej- która pełni rolę sceny w czasie imprez widowiskowych 18x12m. 
3) Siłowni- powierzchni 18x15m usytuowanej pod salą gimnastyczną  
4) Pomieszczeń socjalnych- szatnie, łazienki, WC dla zawodników wraz z 

pomieszczeniami gospodarczymi umiejscowionymi w piwnicach kompleksu o 
wymiarach łącznych 24x14,5m 

5) Części Hotelowej- nie wchodzącej w zakres projektu- dwukondygnacyjna o łącznej 
powierzchni 868m2. 

6) Zaplecza kuchennego- nie wchodzącego w zakres projektu - o powierzchni 156m 2 

Projektem zostanie objęta jedynie część widowiskowo-sportowa wraz z zapleczem. 
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4.1 Wariant bezinwestycyjny- zaniechanie projektu 

Ogrzewanie Hali Sportowej w trakcie zawodów odbywa się w dotychczasowy sposób  
poprzez nagrzewanie olejowe o mocy 40 kW zuŜyciu 4000 litrów oleju opałowego; 
ogrzewanie wody przy pomocy podgrzewaczy elektrycznych o łącznej mocy 20 kW i 
pojemności 800 litrów. 

Wariant ten nie jest do zaakceptowania ze względu na to, Ŝe nie pozwala racjonalnie 
korzystać z infrastruktury gminnej oraz doprowadzi w ostateczności do dewastacji obiektu, ze 
względu na to, Ŝe taki system ogrzewania nie pozwala na uŜytkowanie obiektu w okresie 
zimowym. Koszt zero, ale długoterminowo prowadzi do degradacji całkowitej obiektu. 

4.2 Wariant minimum 

Zwiększenie ilości godzin ogrzewania istniejącą nagrzewnicą, w taki sposób, by umoŜliwi ć 
korzystanie z hali codziennie . Szacuje się, Ŝe naleŜałoby zwiększyć czas ogrzewania do 20 
godzin dziennie w okresie zimowym oraz około 10h w okresie jesienno wiosennym przez 3 
miesiące co daje łącznie 2700 h  i zuŜycie 27000 litrów oleju opałowego. Rozwiązanie to jest 
bardzo kosztowne (koszt oleju - 87750zł) i nie daje gwarancji osiągnięcia temperatury 15 C. 
Przeprowadzono próbę ogrzewania hali ciągle przez dwa dni w okresie  mrozów -20 C, w 
efekcie uzyskano temperaturę około 2 C. Tak więc ten wariant jest nie do przyjęcia poniewaŜ 
nie daje moŜliwości korzystania z kompleksu widowiskowo –sportowego bez ograniczeń. 
Szacowany koszt eksploatacji w latach 2014 -2039 wyniósłby 4 331 tys. zł, mimo to w 
okresie mrozów uŜytkowanie hali widowiskowo – sportowej byłoby niemoŜliwe. Nie 
osiągnięto by minimalnej temperatury, co uniemoŜliwiłoby korzystanie z obiektu.   

 

4.3 Warianty inwestycyjne 

Ze względu na to, Ŝe na dzień dzisiejszy straty ciepła z części „sportowej” kompleksu są 
bardzo duŜe, jak równieŜ współczynniki przenikania ciepła dla istniejących ścian, okien i 
stropodachu nie odpowiadają obecnie obowiązującym wymaganiom załoŜono, Ŝe naleŜy 
ograniczyć w sposób istotny występujące strat ciepła. W celu dostosowania budynku do 
takich warunków by straty ciepła odpowiadały budowlą w których uzasadnione jest 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii przeprowadzono wstępne analizy w celu określenia 
jakie warunki  termiczne muszą spełniać ściany boczne okna oraz stropodach.  Na podstawie 
owych analiz zakłada się: 

o ograniczenie powierzchni szklanej z 634 m 2 do 93m2; 
o wymiana stolarki okiennej, z obecnej posiadającej współczynnik przenikania 5,479, na 

nową o współczynniku przenikania 1,1[W/m2K]; 
o ocieplenie stropodachu, w celu osiągnięcia współczynnika przenikania 

0,172[W/m2K]; 
o ocieplenie wszystkich ścian, by uzyskać współczynnik przenikania ok. Uo=0,3 

[W/m2K] 
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Działania te powinny doprowadzić do ograniczenia strat ciepła z 314143 W do 115830 W,             
w poszczególnych pomieszczeniach. Zmiany strat ciepła przedstawia poniŜsza tabela (w 
tabeli nie uwzględniono start ciepła z wentylacji wymuszonej): 

Tabela 4. Straty ciepła dla budynku hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach 

Nazwa pomieszczenia Przed 
ociepleniem[W] 

Po ociepleniu [W] Powierzchnia [m2] 

Hala sportowa  253172 81139 1457,4 

Sala gimnastyczna 42870 18168 216 

Siłownia 5735 4838 270 

Pomieszczenia socjalne 12360 11685 348 

Suma 314143 115830 2291,4 

Do analizy wariantów przyjęto dwa rozwiązania ogrzewania kompleksu sportowego 

1) Ogrzewanie c.o. oraz c.w.u. przy pomocy kotła na olej opałowy. Koszt szacowany 
inwestycji to 150 000 zł, Szacowany koszt eksploatacji w latach 2014 -2039 to 4 338 
000. zł. Co daje łączny koszt ok. 4 488 000 zł 

2) Ogrzewanie pomieszczeń przy pomocy pompy ciepła oraz ogrzewanie c.w.o. przy 
pomocy kolektorów słonecznych (w okresie zimowym kiedy  wydajności cieplna 
kolektorów słonecznych jest niewystarczająca by zapewnić pełne zapotrzebowanie na  
c.w.u dodatkowym źródłem ciepła będzie pompą ciepła). Koszt szacowany inwestycji 
to 943323 zł, Szacowany koszt eksploatacji w latach 2014 -2039 to 1 793 370 zł. Co 
daje łączny koszt ok. 2736 693 zł 

ZałoŜenia opracowania : Ze względu na  konieczność ogrzewania wody uŜytkowej w okresie  
zimowym (w przypadku, gdy wydajność kolektorów spadnie) przyjęto, Ŝe potrzebny będzie 
zapas mocy w wysokości około 20 kW oraz zapas mocy na okres , gdy temperatura spadnie 
poniŜej 20C, w wysokości około 15kW. Do analizy przyjęto  łączne straty ciepła na poziomie 
150kW. 
Ze względu na to, Ŝe budynek nie jest wyposaŜony w kotłownię, w przypadku zastosowania 
ogrzewania olejowego naleŜało by adoptować na kotłownię oraz wybudować komin. 
Ze względu na moŜliwość zastosowania dwóch rodzajów „ dolnych źródeł ciepła” tj. 
pionowych i poziomych przeprowadzono wstępną analizę powierzchni potrzebnej do ułoŜenia 
kolektora dolnego źródła ciepła. 
ZałoŜenia: 

a) Kolektor poziomy 
Dla 10kW potrzeba około 1000 m kolektorów. Odległość powierzchni między kolektorami 
wynosi 1,2m ( dane literaturowe). Z obliczeń wynika, Ŝe na 1 ha moŜna by umieścić około 8 
km kolektora poziomego a potrzeba ok. 15km kolektorów, tak więc naleŜałoby przeznaczyć 
pod kolektor około 2 ha gruntu. 
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b) Kolektor pionowy 
Dane dystrybutora pomp ciepła: 

� 200m. kolektora U-rurki na 10kW pracy pompy; 
� minimalna odległość pomiędzy poszczególnymi odwiertami -8m. 

Razem potrzeba 3000 metrów bieŜących otworów tj.30x100m. Zatem na 1 ha gruntu moŜna 
umieścić 144 odwierty. Tak więc potrzebna powierzchnia dla odwiertów pionowych to 0,20 
ha tj. prostokąt o wymiarach 50x40m. W związku z tym, Ŝe w okolicy inwestycji brak jest 
niezagospodarowanych, wolnych powierzchni gruntowych, wariant poziomego usytuowania 
kolektorów dolnego źródła ciepła dla pomp ciepła został odrzucony. Zestawienie kosztów 
zakupu oraz kosztów montaŜu urządzeń i instalacji odnawialnych źródeł energii 
przedstawiono w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Projektu. 
Dodatkowo przeprowadzono analizę kosztów eksploatacji kotła olejowego i pompy ciepłą 
według kalkulatora oszczędności firmy Danfoss Według tej analizy wykazano, Ŝe koszt 
eksploatacji pompy ciepła jest 4 krotnie mniejszy niŜ eksploatacja kotła olejowego. Roczna 
róŜnica kosztów wynosi 121 861zł. 
Niewątpliwie, koszt inwestycyjny montaŜu kotła olejowego jest wielokrotnie tańszy od 
instalowanej pompy ciepła o około 800 000 zł, ale przy obowiązujących cenach juŜ po 7 
latach nakłady inwestycyjne zbilansują się z róŜnicą w kosztach eksploatacji. 
Z powyŜszej analizy widać, Ŝe w długim 25 letnim horyzoncie czasowym oszczędzamy około 
1 751 tys. zł.   
 
4.4 Planowane do osiągnięcia wskaźniki  

Wskaźniki produktu, które zostaną osiągnięte w 2014r. : 
1) Liczna utworzonych bezpośrednio nowych etatów - 0 szt,  
2) w tym kobiety - 0 szt; 
3) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z energii wodnej- 

0szt; 
4) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z energii 

geotermalnej -  3 szt; 
5) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z energii 

promieniowania słonecznego -1 szt; 
6) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z energii biomasy 

lub biogazu - 0 szt; 
7) Liczba obiektów objętych termomodernizacją - 0 szt. 
 

Wskaźniki rezultatu, które zostaną osiągnięte najpóźniej w 2015r. : 
1) Liczba utworzonych nowych etatów badawczych - 0 szt,  
2) w tym dla kobiet - 0 szt. 
3) Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów 0 szt,  
4) w tym dla kobiet 0 szt.,  
5) na obszarach wiejskich 0 szt; 
6) Moc zainstalowana energia słoneczna - 0.0385 MW 
7) Moc zainstalowana energia biomasa - 0 MW 
8) Moc zainstalowana energia hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe - 0.1560 MW 
9) Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych - 

0 MW 
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Rozdział  5. Analiza techniczna/technologiczna 

Charakterystyka projektowanego systemu solarnego 

ZałoŜenie projektowe przewiduje wspomaganie procesu przygotowania ciepłej wody 
uŜytkowej za pośrednictwem systemu solarnego, a tym samym zastąpienie energii 
pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych w tym przypadku z sieci  energetycznej energią 
słoneczną pozyskiwaną przez system solarny. Tak pozyskiwana energia będzie 
wykorzystywana do podgrzania wody zgromadzonej w nowoprojektowanych pogrzewaczach 
pojemnościowych systemu solarnego, zasilającej poszczególne systemy przygotowania 
ciepłej wody uŜytkowej dla obiektów. 

Planowany do zakupu i montaŜu system solarny dla hali sportowej będzie zasilany 
odpowiednio przez baterię 20 kolektorów słonecznych. Kolektory słoneczne zostaną 
rozmieszczone na dachu hali sportowej  za pomocą konstrukcji wsporczej. Ze względu na 
zwiększone obciąŜenia dachu spowodowane naporem wiatru na baterie kolektorów 
słonecznych wymagane będzie wzmocnienie konstrukcji dachu. 

Główne elementy instalacji solarnej to zespół kolektorów słonecznych, pompowe stacje 
solarne, wyposaŜone w pompy obiegowe, oraz  3 pojemnościowe wymienniki ciepła o 
całkowitej pojemności 3000 litrów Wymiennik zostanie posadowiony na specjalnych 
podporach  oraz ocieplony otuliną izolacyjną. W budynku głównym planuje się równieŜ  
częściową wymianę istniejącej sieci rozprowadzenia c.w.u polegającej na połączeniu kilku 
obiegów zasilanych obecnie bojlerami  w jeden system podłączony do pojemnościowych 
wymienników ciepła.  

 
Rysunek 5. Schemat działania instalacji solarnej wspomaganej układem pompy ciepła 
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Zadaniem instalacji solarnej jest pozyskiwanie energii słonecznej i przekazywanie jej do 
odbiornika ciepła, którym w tym przypadku jest woda zgromadzona w projektowanych 
pojemnikach pojemnościowych wody, a następnie jest wykorzystywana do zaopatrywania w 
ciepła wodę uŜytkową. Instalacja solarna zostanie wykonana z zaizolowanych cieplnie rur . 

Medium transferowym obiegu kolektory słoneczne- węŜownice w podgrzewaczach c.w.u. jest 
wodny roztwór glikolu propylenowego z dodatkami. Jest  to instalacja ciśnieniowa, w której 
obieg nośnika ciepła jest wymuszony przez pompy obiegowe. Stanowią one integralne 
wyposaŜenie solarnych stacji pompowych. Instalacja jest zabezpieczona przed nadmiernym 
wzrostem ciśnienia za pomocą zaworów bezpieczeństwa w stacjach pompowych, oraz za 
pomocą przeponowych naczyń wzbiorczych. 

Przewody instalacji solarnej dla Hali Sportowej będą prowadzone po dachu a następnie 
instalacyjnym kominem do pomieszczeń wymiennikowni, gdzie będą ustawione 
pojemnościowe podgrzewacze wraz z kompletnymi solarnymi stacjami pompowymi.  

Stacje pompowe 

Zadaniem solarnych stacji pompowych jest wymuszenie obiegu płynu solarnego między 
kolektorami słonecznymi a węŜownicami podgrzewaczy pojemnościowych. Są to kompletne 
zestawy.  KaŜda ze stacji jest wyposaŜona w pompę obiegową, urządzenie zabezpieczające 
zawór bezpieczeństwa, manometr, termometry, zawór odpowietrzający, przepływomierz oraz 
presostat. 

Ponadto, dzięki wbudowaniu zaworów odcinających ze złączką do węŜa moŜliwe jest 
napełnianie i opróŜnianie instalacji z płynu solarnego. Przy stacji jest montowane przeponowe 
naczynie wzbiorcze. Dobór stacji pompowych jest podyktowanych ich maksymalnym 
wydatkiem objętościowym, który zaleŜy od obsługiwanej liczby kolektorów słonecznych. 

Energia cieplna pozyskiwana z kolektorów słonecznych będzie przekazywana wodzie 
zgromadzonej  w nowoprojektowanych podgrzewaczach pojemnościowych za pośrednictwem 
węŜownic(instalacja solarna),  . Zastosowane zostaną trzy pojemnościowe podgrzewacze-
1000 litrów  o pow. węŜownicy; 3,9 m2 w kaŜdym zbiorniku.  

Zabezpieczenie instalacji solarnej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia ma zapewnić 
naczynie wzbiorcze i zawory bezpieczeństwa. 

Instalacja wodna w całym systemie ma zostać wykonana z zaizolowanych rur . Instalacja ma 
zostać zabezpieczona przez naczynie przepompowe i zawory bezpieczeństwa. Instalacja 
zasilana będzie wodą wodociągową  z przewodu doprowadzającego wodę do obiektów.  

Pompy ciepła  

Projekt przewiduje uzyskanie wystarczającej ilości ciepła w celu ogrzania pomieszczeń do 
uprawiania sportu i pomieszczeń socjalnych, wentylacji, oraz wspomaganie przygotowania 
c.w.u w okresie zimowym, gdy moc grzewcza kolektorów będzie niewystarczająca za 
pośrednictwem instalacji pompy ciepła, a tym samym zastąpienia energii pozyskiwanej ze 
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źródeł konwekcyjnych energią pozyskiwaną przez system pompy ciepła. Do tego celu 
wykorzystywane będzie ciepło gruntu. 

Instalacja pomp ciepła będzie wykorzystywała ciepło ziemi po przez system 30 „studni” o 
głębokości 100 m kaŜda. Do kaŜdego odwiertu zostaną wprowadzone dwie rury połączone na 
dole kształtką „U”. Wloty i wyloty zostaną połączone dwoma kolektorami „zimnym” i 
„ciepłym” W układzie tym zwanym dolnym źródłem ciepła będzie  krąŜył glikol jako 
„medium” przenoszące ciepło gruntu do pompy ciepła. W pompie ciepła następuje wymiana 
ciepła pomiędzy dolnym źródłem  a górnym źródłem ciepła którym zamknięty obieg wody na 
końcu wyposaŜony w węŜownice poprzez którą oddawane jest ciepło do pojemnościowego 
wymiennika ciepła (zbiornika na ciepłą wodę). 

Rysunek 6. Schemat działania systemu pompy ciepła z dolnym źródłem zasilania 

 

Pompa ciepła jest urządzeniem, w którym następuje transformacja energii cieplnej z niŜszego 
na wyŜszy poziom temperaturowy. Proces ten odbywa się przy udziale dodatkowej porcji 
energii elektrycznej dostarczonej do napędu spręŜarki chłodniczej zamontowanej w pompie 
ciepła.  

Do kolektora ziemnego po stronie zimnej jest wpompowywany glikol (wychłodzony w 
pompie). Glikol jest ogrzewany ciepłem ziemi (temperatura ziemi na głębokości większej niŜ 
12 metrów jest bardzo stabilna i wynosi około 8  C), a następnie ogrzany glikol przechodzi 
przez wymiennik pompy ciepła gdzie oddaje ciepło  źródłu górnemu. Ochłodzony glikol jest 
wtłaczany do dolnego źródła ciepła . 

Planuje się umieszczenie zbiornika buforowego oraz kompletnej instalacji pomp ciepła wraz z 
aparaturą zabezpieczającą. 
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Dobór pomp ciepła jest uzaleŜniony od ilości  potrzebnego ciepła  potrzebnego do 
zaspokojenia „potrzeb” cieplnych obiektu. Planuje się zamontowanie trzech pomp ciepła o 
mocy energetycznej 52 kW kaŜda pracujących w układzie kaskadowym co pozwoli 
racjonalnie wykorzystywać pompy ciepła poprzez wyłączanie się automatycznie 
poszczególnych pomp pracujących w kaskadzie. Planuje się takie połączenie pomp z dolnym 
i górnym źródłem ciepła by pompa która w jednym sezonie grzewczym pracowała najwięcej 
w następnym sezonie pracowała odpowiednio mniej czasu. Takie rozwiązanie pozwoli na 
równomierną eksploatacje pomp. 

Energia cieplna pozyskiwana z pomp ciepła będzie  przekazywana wodzie zgromadzonej w 
dwóch projektowanych zasobnikach buforowych. Rozbiór ciepła ze zbiorników buforowych 
realizowany będzie przez pompy obiegowe, które transportują wodę do wymienników 
centralnego ogrzewania,  wentylacji oraz , c.w.u w sezonie zimowym gdy kolektory 
słoneczne pracują z mniejszą wydajnością cieplną i nie pozwalają na wytworzenie 
odpowiedniej ilości ciepłej wody. Funkcja zabezpieczenia wszystkich projektowanych 
instalacji  przed nadmiernym wzrostem ciśnienia  jest realizowana przez naczynia wzbiorcze 
oraz zawory bezpieczeństwa. 

Instalacja wodna na całym systemie zostanie wykonana z zaizolowanych cieplnie rur . 
Przewody instalacji wodnej będą prowadzone wewnątrz obiektu i mocowane do istniejących 
przegród budowlanych.  

Ogrzewanie budynku odbywać się będzie przy uŜyciu dwóch systemów 
niskotemperaturowego ogrzewania:  podłogowego (pomieszczenia socjalne i siłownia) oraz 
panelowego w (Hala sportowa i sala gimnastyczna). Niskotemperaturowe ogrzewanie 
wymaga niestety bardzo duŜej powierzchni wymiany ciepła ale jest bardziej efektywne. 
Ogrzana woda z zbiorników buforowych pompy ciepła  przekazywana będzie przy pomocy 
izolowanych rur do poszczególnych sekcji, obieg wody wymuszony będzie przy pomocy 
pomp obiegowych. Wymiana ciepła  w hali sportowej, sali gimnastycznej oraz w 
pomieszczeniach komunikacyjnych hol wejściowy będzie następowała przy pomocy paneli 
typu climasystem montowanymi na suficie lub ścianie. 

Ze względu na to, Ŝe obecnie na hali sportowej brak jest  odpowiednio duŜej około 
500m2powierzchni  na której moŜna by rozmieścić  panele grzewcze w ramach kosztów 
kwalifikowanych wymagane jest wybudowanie nowej ściany wraz z wzmocnieniem 
fundamentów. System grzewczy jest montowany na ścianie a następnie zatynkowany tynkiem 
cementowym co pozwala na uodpornienie go na uderzenia piłkami. Alternatywnym 
rozwiązaniem było by ogrzewanie podłogowe  ale to wiązało by się z wymianą podłogi na 
salach sportowych co było by wielokrotnie droŜsze. Zamontowanie paneli w części 
komunikacyjnej na holu głównym związane będzie z koniecznością wzmocnienia dachu w 
celu zawieszenia 240m2 paneli grzewczych powierzchnia ścian jest niewystarczająca. 

W pomieszczeniach socjalnych zostanie zamontowane ogrzewanie podłogowe o bardzo małej 
wysokości w porównaniu z tradycyjnym ogrzewaniem  podłogowym takie rozwiązanie jest 
konieczne do zastosowania ze względu na małą wysokość pomieszczeń  około 220cm. 
Zmniejszenie wysokości do mniejszej niŜ 220 cm spowodowało by brak moŜliwości oddania 
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obiektu do uŜytkowania po zakończonej modernizacji  Planowane jest zamontowanie 
ogrzewania spełniające podobne kryteria co  system SpeedUp firmy Danfoss 

Zaproponowane rozwiązania są wykonalne pod względem technicznym i zgodne z najlepszą 
praktyką w zakresie projektowania i wykonania instalacji solarnych oraz pomp ciepła. 
Przedstawione rozwiązania są optymalne pod względem zaspokojenia potrzeb  w zakresie 
ograniczenia zuŜycia energii cieplnej. 

Głównym aspektem technicznym, który ma wpływ na koszt inwestycji na kolektory 
słoneczne i pompy ciepła oraz wykonanie odwiertów dla studni  eksploatacyjnych i 
zatłaczających. 

Połączenie wykorzystywania dwóch źródeł energii odnawialnej- energii słonecznej i 
geotermalnej- pozwoli na osiągnięcie  załoŜonych celów projektu. Same wykorzystanie 
instalacji solarnej, ze względu na to, Ŝe region opolski nie naleŜy do najbardziej korzystnych 
pod względem nasłonecznienia, byłoby niewystarczające w stosunku do potrzeb  obiektu 
Podobnie w sytuacji wykorzystania jedynie pomp ciepła- wprawdzie to rozwiązanie jest 
bardziej korzystne z punktu widzenia wytworzonej energii cieplnej, to jednak połączenie obu 
systemów pozwoli na osiągnięcie efektu skali- większe ograniczenia zapotrzebowania na 
energię elektryczną oraz  pozwala na przeprowadzeni inspekcji pompy ciepła oraz na 
odwrócenie działania pompy z systemu ogrzewania w system chłodzenia a tym samym 
ogrzania dolnego źródła ciepła by w następnym sezonie było bardziej wydajne energetycznie. 
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Rozdział 6. Analiza finansowa 

ZałoŜenia do analizy finansowej 

Celem analizy finansowej jest wykazanie, iŜ zapewnione środki finansowe będą 
wystarczające dla sfinansowania kosztów projektu w okresie jego realizacji, a następnie 
eksploatacji oraz wykazanie, Ŝe beneficjent posiada środki na sfinansowanie wkładu własnego 
na realizację projektu. Analiza ma na celu obliczenie finansowych wskaźników efektywności 
w oparciu o dane na temat prognozowanych przepływów pienięŜnych w ramach projektu. 
Analiza finansowa dla inwestycji opiera się na następujących załoŜeniach: 

1. Została wykonana w cenach zmiennych; 
2. Ceny są cenami netto, gdyŜ VAT jest w badanym przypadku kosztem 

niekwalifikowanym; 
3. ZałoŜenia makroekonomiczne pochodzą z dostępnych danych Ministerstwa 

Gospodarki. Największe znaczenie mają następujące załoŜenia makroekonomiczne: 
• stopa wzrostu PKB  
• wskaźnik inflacji 

• stopa bezrobocia 
• dynamika realnego wzrostu płac 

• kurs walutowy 
• 1 –roczna stopa WIBOR  

wielkość  2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 
wzrost PKB w % 104,0 103,7 103,9 104,0 103,7 
inflacja 102,8 102,5 102,5 102,5 102,5 
stopa bezrobocia 10,0 9,3 8,5 8,4 8,3 
dynamika realnego wzrostu płac 103,0 103,2 103,7 103,5 103,4 
Kurs euro/pln 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 
1-roczna stopa WIBOR 4,7 4,5 4,5 4,4 4,3 
 
Baza w ujęciu rocznym = 100% 

4. Stopa dyskontowa przyjęta do analizy finansowej dla inwestycji to 5%; 
5. Okres projekcji finansowej będzie wynosił 26 lat, to jest: 2 lata ponoszenia nakładów 

inwestycyjnych i 24 lat okresu odniesienia; 
6. Do wszystkich obliczeń przyjęty został ten sam okres referencyjny; 
7. Okres amortyzacji został przyjęty jako faktyczny okres uŜytkowania, a nie minimalny 

okres amortyzacji wynikający z właściwych przepisów sprawozdawczości finansowej; 
8. Przy tworzeniu analizy posługiwano się danymi pochodzącymi od Beneficjenta; 
9. Jako datę rozpoczęcia inwestycji przyjęto rok poniesienia pierwszych nakładów 

inwestycyjnych, czyli rok 2013; 
10. Wszelkie wielkości finansowe zostały przyjęte z punktu widzenia Beneficjenta; 
11. Analiza przeprowadzona jest w PLN; 
12. Za rok obrotowy przyjmuje się rok kalendarzowy; 
13. Prognoza finansowa została sporządzona w okresach rocznych 



 
 

52 
 

Plan inwestycyjny 

Pierwsze nakłady inwestycyjne związane z projektem przypadają na III kwartał roku 2013, 
natomiast zakończenie inwestycji zostało określone na II kwartał 2014r. 

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w analizie finansowej, są informacje 
dostarczone przez Gminę Krapkowice. 

 

W wydatkach kwalifikowanych  wzięto pod uwagę jedynie pomieszczenia stricte związane z 
salą widowiskowo – sportową. Część tą moŜna jednoznacznie wyodrębnić z całości 
wybudowanego obiektu.  

Powierzchnia całego obiektu w Krapkowicach wynosi 3315,4 m2, na którą składają się 
powierzchnie następujących pomieszczeń: 

• Hala sportowa wraz z ciągiem komunikacyjnym z szatniami, toaletami i trybunami dla 
widzów - wymiary 42x34,7m tj. 1457,40m2 

• Sali gimnastycznej (sceny) – wymiary 18x12m tj. 216m2 

• Siłowni- wymiary 18x15m tj. 270m2 
• Pomieszczeń socjalne, czyli szatnie, łazienki, WC dla zawodników wraz z 

pomieszczeniami gospodarczymi umiejscowionymi w piwnicach kompleksu -  
wymiary 24x14,5m tj. 348m2 

• Części Hotelowej dwukondygnacyjna - powierzchni 868 m2 (nie objęte inwestycją) 
• Zaplecza kuchennego - powierzchnia 156 m2 (nie objęte inwestycją) 

Powierzchnia hali widowiskowo-sportowej z wyłączeniem części hotelowej i kuchennej 
obiektu wynosi 2291,4 m2. Tylko ta powierzchnia będzie przedmiotem realizowanej 
inwestycji. 

Informuję, Ŝe cześć hotelowa i zaplecze kuchenne nie będzie przedmiotem tego projektu. 
Część ta ogrzewana jest (oraz będzie w przyszłości) z innego źródła – ogrzewanie 
elektryczne. Oświadczam, Ŝe część hotelowo i gastronomiczna nie będzie korzystała z 
montowanej instalacji ogrzewania geotermalnego oraz kolektorów słonecznych; 

Dla wszystkich kategorii kosztów został przyjęta stawka 23% VAT 

Beneficjent ma moŜliwość odliczenia podatku VAT, w związku z tym jest on zaliczany do 
kosztów niekwalifikowalnych. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy ukazuje wszystkie koszty kwalifikowane oraz 
niekwalifikowane zostaje dołączony jako załącznik do wniosku o dofinansowanie.  

Jedynymi kosztami niekwalifikowanymi w projekcie jest podatek VAT.  

W tabeli poniŜej przedstawiono podział wydatków na koszty całkowite inwestycji oraz  
osobno koszty kwalifikowane projektu. 
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Tabela 5. Podział wydatków na koszty całkowite, koszty kwalifikowane oraz przyporządkowanie do poszczególnych odnawialnych źródeł energii 

Wydatki/ koszty całkowite  koszty 
kwalifikowane  

Rodzaj OZE  

Zadania w ramach projektu – wykaz wydatków/ kosztów 
Kwota netto VAT 

[%] 
Kwota VAT Kwota brutto Kwota netto Kwota brutto 

1.  Roboty budowlane niezbędne dla montaŜu pomp ciepła i 
instalacji  

330 000,00 23% 75 900,00 405 900,00 330 000,00 

1.a 
wzmocnienie fundamentów pod ścianami      

1.b 
budowa ścian      

Energia geotermalna 

2 
Roboty budowlane niezbędne dla montaŜu kolektorów ciepła 

120 000,00 23% 27 600,00 147 600,00 120 000,00 

2.a 
wzmocnienie konstrukcji dachu      

Energia słoneczna 

3 Roboty budowlane - wykonanie odwiertów pod pompy i 
instalacji doprowadzającej  

353 726,00 23% 81 356,98 435 082,98 353 726,00 

3.a wykonanie odwiertów pod wymienniki ciepła      

3.b montaŜ wymienników ciepła i połączenie w zbiorcze kolektory      

3.c montaŜ instalacji doprowadzającej glikol do kotłowni      

Energia geotermalna 

4 
Zakup i montaŜ kolektorów słonecznych  

168 691,00 23% 38 798,93 207 489,93 168 691,00 

4.a wykonanie stelaŜy pod kolektory i ich montaŜ      

4.b montaŜ instalacji doprowadzającej glikol do kotłowni        

Energia słoneczna 

5 
Zakup i montaŜ kotłowni dla pomp ciepła 

340 906,00 23% 78 408,38 419 314,38 340 906,00 

5.a montaŜ hydrauliczny 3 pomp ciepła i zasobnika zbiorczego      

5.b montaŜ automatyki  sterującej      

Energia geotermalna 
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6 Zakup i montaŜ bojlera i instalacji odbierającej ciepło od 
kolektorów słonecznych 

80 000,00 23% 18 400,00 98 400,00 80 000,00 

6.a montaŜ wymienników ciepła        

6.b montaŜ instalacji hydraulicznej ciepłej wody      

Energia słoneczna 

7 Zakup i montaŜ ogrzewania podłogowego w części socjalnej 
rozprowadzającej ciepło z pomp ciepła 

293 570,00 23% 67 521,10 361 091,10 293 570,00 

7.a montaŜ gotowych paneli ogrzewania podłogowego      

7.b podłączenie do naczyń wzbiorczych w kotłowni      

Energia geotermalna 

8 Zakup i montaŜ ogrzewania ściennego w salach sportowych 
rozprowadzających ciepło z pomp ciepła 

334 395,00 23% 76 910,85 411 305,85 334 395,00 

8.a montaŜ gotowych paneli ogrzewania ściennego      

8.b podłączenie do naczyń wzbiorczych w kotłowni      

8.c zatynkowanie paneli ogrzewania ściennego       

Energia geotermalna 

9 
Roboty budowlane - termomodernizacja 

670 000,00 23% 154 100,00 824 100,00 670 000,00 

9.a ocieplenie ścian      

9.b ocieplenie dachu      

9.c 
Zakup i montaŜ stolarki okiennej drzwi      

Pozostałe wydatki - 
termomodernizacja 

Suma wydatków/ kosztów: 
2 691 288,00 23% 618 996,24 3 310 284,24 2 691 288,00 

Razem energia 
geotermalna 

=  1 652 597,00 zł (61,4%) 
Razem energia słoneczna 
 =  368 691,00 zł (13,7%) 

Pozostałe koszty – 
termomodernizacja 

= 670 000,00 zł (24,9%) 
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Koszty zostały policzone na podstawie programu funkcjonalno –uŜytkowego, programu 
kosztorysowego Norma Pro oraz indywidualnych ofert (wycen) dokonanych przez 
instalatorów instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody pochodzących z odnawialnych 
źródeł energii.  

Wydatki/ koszty całkowite 

Zadania w ramach projektu – wykaz 
wydatków/ kosztów Kwota netto Kwota brutto  

Rodzaj 
kosztu 

Podział kosztów 

1.  
Roboty budowlane niezbędne dla montaŜu 
pomp ciepła i instalacji  330 000,00 405 900,00 

Energia 
geotermalna 

2 
Roboty budowlane niezbędne dla montaŜu 
kolektorów ciepła 120 000,00 147 600,00 

Energia 
geotermalna 

3 
Roboty budowlane - wykonanie odwiertów 
pod pompy i instalacji doprowadzającej  353 726,00 435 082,98 

Energia 
geotermalna 

4 Zakup i montaŜ kolektorów słonecznych  168 691,00 207 489,93 
energia 

słoneczna 

5 Zakup i montaŜ kotłowni dla pomp ciepła 340 906,00 419 314,38 
Energia 

geotermalna 

6 

Zakup i montaŜ bojlera i instalacji 
odbierającej ciepło od kolektorów 
słonecznych 80 000,00 98 400,00 

energia 
słoneczna 

7 

Zakup i montaŜ ogrzewania podłogowego 
w części socjalnej rozprowadzającej ciepło 
z pomp ciepła 293 570,00 361 091,10 

Energia 
geotermalna 

8 

Zakup i montaŜ ogrzewania ściennego w 
salach sportowych rozprowadzających 
ciepło z pomp ciepła 334 395,00 411 305,85 

Energia 
geotermalna 

Sumarycznie 
wydatki dot. 

OZE to: 
2 486 184,24 zł 
Czyli udział ich 

w kosztach 
ogółem wynosi 

75.1% 

9 Roboty budowlane - termomodernizacja 670 000,00 824 100,00 
pozostałe 

koszty 

Pozostałe 
wydatki to: 

824 100,00 zł, 
czyli udział ich w 
kosztach ogółem 
wynosi 24,9% 

  suma 2 691 288,00 3 310 284,24 
 Razem wydatki 100% 

  

Finansowanie 

Projekt będzie finansowany ze środków budŜetowych Gminy Krapkowice oraz ze środków 
Unii Europejskich w łącznej kwocie 1 961 948,95 PLN. Struktura finansowania została 
przedstawiona w tabeli poniŜej: 

Tabela 6. Źródła finansowania kosztów kwalifikowanych projektu 
 Źródła finansowania projektu 
 Dotacja unijna =72,9% BudŜet Gminy =27,1% Razem 
 koszty kwalifikowane   
 

Rok 

PLN % PLN % PLN % 
 2013 658 816,25 33,58% 244 909,75 33,58% 903 726,00 33,58% 
 2014 1 303 132,70 66,42% 484 429,30 66,42% 1 787 562,00 66,42% 
 Razem 1 961 948,95 100,00% 729 339,05 100,00% 2 691 288,00 100,00% 
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Na realizację inwestycji zostanie zaciągnięty w II półroczu 2013r. kredyt inwestycyjny w 
wysokości 1 mln zł. Okres spłaty to 10 lat (II półrocze 2014 – I półrocze 2024), karencja 
wyniesie 1 rok, raty malejące, spłata kapitały stała. Oprocentowanie około 6,8% w skali roku.  
Prowizja wyniesie około 0,2%. Na udzielenie kredytu zostanie przeprowadzone osobne 
postępowanie ofertowe. Dane powyŜsze oszacowano na podstawie wstępnych rozmów z 
bankami.  

 

Prognoza przychodów i kosztów operacyjnych 

Projekt nie generuje Ŝadnych zysków netto, a  powoduje głównie spadek potencjalnych 
kosztów zuŜycia materiałów i energii.  

Koszty operacyjne w wyniku realizacji inwestycji ulegną zmianie: 

� Amortyzacja – w związku z realizacją projektu pojawi się koszt amortyzacji. Przyjętą 
stawką amortyzacji ustalono na poziomie 2,5% w skali roku, co jest stawką właściwą 
dla budynków uŜyteczności publicznej wedle przyjętych Standardów 
Sprawozdawczości i Rachunkowości w myśl stosownej Ustawy. W pierwszym roku 
koszt ten wynosić będzie 33 641,10 PLN, poniewaŜ zakładamy, Ŝe inwestycja zostanie 
oddana do uŜytku pod koniec II kwartału 2014r., bądź teŜ z początkiem II półrocza 
2014r. (przełom czerwca/lipca 2014r) i przez całe to półrocze będzie amortyzowany. 
W kolejnych latach koszt ten będzie się kształtował na poziomie wartości 67 282,20 
PLN. Stawka kwotowa wspomnianej amortyzacji będzie się utrzymać aŜ do roku 
2030, czyli docelowego dla potrzeb sporządzania powyŜszej analizy. 

� Zmieni się równieŜ koszt zuŜycia materiałów i energii, który w wyniku realizacji 
inwestycji i projektu spadnie. Wg audytu energetycznego, koszty związane z 
zamontowaniem odnawialnych źródeł energii i przeprowadzonej termomodernizacji 
wprawdzie wzrosną, poniewaŜ zakładamy Ŝe dzięki operacji będziemy mogli 
wykorzystywać cały „potencjał” hali jako kompleksu widowiskowo-sportowego. 
Dlatego w poszczególnych wierszach kolejnych tabel zostają przedstawione dane 
dotyczące zuŜycia energii elektrycznej dla dwóch załoŜonych wariantów 
inwestycyjnych.  

 
Szczegółową analizę kosztów operacyjnych przedstawia poniŜsza tabela: 
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Tabela 7. Koszty operacyjne w latach 2010-2014 

Scenariusz z projektem - wariant III ln1 2012 2013 2014 

I. Koszty działalno ści operacyjnej 186 992,82 135 450,00 260 877,50 

1. Amortyzacja 0,00 0,00 33 641,10 

2. ZuŜycie materiałów i energii 81 192,82 25 000,00 74 322,90 

3. Usługi obce 5 500,00 2 000,00 3 000,00 

4. Podatki i opłaty 15 000,00 15 450,00 15 913,50 

5. Wynagrodzenia wraz z narzutami 77 800,00 85 000,00 130 000,00 

7. Pozostałe 7 500,00 8 000,00 4 000,00 

Scenariusz z projektem -wariant III ln.2 2012 2013 2014 

I. Koszty działalno ści operacyjnej 186 992,82 135 450,00 245 854,60 

1. Amortyzacja 0,00 0,00 33 641,10 

2. ZuŜycie materiałów i energii 81 192,82 25 000,00 59 300,00 

3. Usługi obce 5 500,00 2 000,00 3 000,00 

4. Podatki i opłaty 15 000,00 15 450,00 15 913,50 

5. Wynagrodzenia wraz z narzutami 77 800,00 85 000,00 130 000,00 

7. Pozostałe 7 500,00 8 000,00 4 000,00 

Warto ść dodana projektu UE 2012 2013 2014 

I. Koszty działalno ści operacyjnej 0,00 0,00 -15 022,90 

1. Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 

2. ZuŜycie materiałów i energii 0,00 0,00 -15 022,90 

3. Usługi obce 0,00 0,00 0,00 

4. Podatki i opłaty 0,00 0,00 0,00 

5. Wynagrodzenia wraz z narzutami 0,00 0,00 0,00 

7. Pozostałe 0,00 0,00 0,00 
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Tabela 8. Koszy operacyjne w latach 2015-2022 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

343 038,11 351 144,27 359 534,96 368 220,37 377 211,05 386 517,95 396 152,42 406 126,23 

67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 

143 349,00 147 482,96 151 782,28 156 253,57 160 903,71 165 739,86 170 769,46 176 000,23 

8 000,00 8 240,00 8 487,20 8 741,82 9 004,07 9 274,19 9 552,42 9 838,99 

16 390,91 16 882,63 17 389,11 17 910,78 18 448,11 19 001,55 19 571,60 20 158,75 

103 896,00 107 012,88 110 223,27 113 529,96 116 935,86 120 443,94 124 057,26 127 778,98 

4 120,00 4 243,60 4 370,91 4 502,04 4 637,10 4 776,21 4 919,50 5 067,08 

        

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

282 288,01 287 964,17 293 827,66 299 884,77 306 142,03 312 606,17 319 284,17 326 183,24 

67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 

82 598,90 84 302,86 86 074,97 87 917,97 89 834,69 91 828,08 93 901,20 96 057,25 

8 000,00 8 240,00 8 487,20 8 741,82 9 004,07 9 274,19 9 552,42 9 838,99 

16 390,91 16 882,63 17 389,11 17 910,78 18 448,11 19 001,55 19 571,60 20 158,75 

103 896,00 107 012,88 110 223,27 113 529,96 116 935,86 120 443,94 124 057,26 127 778,98 

4 120,00 4 243,60 4 370,91 4 502,04 4 637,10 4 776,21 4 919,50 5 067,08 

        

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

-60 750,10 -63 180,10 -65 707,31 -68 335,60 -71 069,02 -73 911,79 -76 868,26 -79 942,99 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-60 750,10 -63 180,10 -65 707,31 -68 335,60 -71 069,02 -73 911,79 -76 868,26 -79 942,99 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabela 9. Koszy operacyjne w latach 2023-2030 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

416 451,55 427 141,03 438 207,77 449 665,36 461 527,87 473 809,89 486 526,55 499 693,55 

67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 

181 440,24 187 097,85 192 981,77 199 101,04 205 465,08 212 083,68 218 967,03 226 125,71 

10 134,16 10 438,19 10 751,33 11 073,87 11 406,09 11 748,27 12 100,72 12 463,74 

20 763,51 21 386,41 22 028,01 22 688,85 23 369,51 24 070,60 24 792,71 25 536,50 

131 612,34 135 560,71 139 627,54 143 816,36 148 130,85 152 574,78 157 152,02 161 866,58 

5 219,09 5 375,67 5 536,94 5 703,04 5 874,13 6 050,36 6 231,87 6 418,83 

        

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

333 310,84 340 674,70 348 282,79 356 143,37 364 265,00 372 656,50 381 327,04 390 286,06 

67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 

98 299,54 100 631,52 103 056,78 105 579,05 108 202,21 110 930,30 113 767,51 116 718,21 

10 134,16 10 438,19 10 751,33 11 073,87 11 406,09 11 748,27 12 100,72 12 463,74 

20 763,51 21 386,41 22 028,01 22 688,85 23 369,51 24 070,60 24 792,71 25 536,50 

131 612,34 135 560,71 139 627,54 143 816,36 148 130,85 152 574,78 157 152,02 161 866,58 

5 219,09 5 375,67 5 536,94 5 703,04 5 874,13 6 050,36 6 231,87 6 418,83 

        

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

-83 140,71 -86 466,33 -89 924,99 -93 521,99 -97 262,87 -101 153,38 -105 199,52 -109 407,50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-83 140,71 -86 466,33 -89 924,99 -93 521,99 -97 262,87 -101 153,38 -105 199,52 -109 407,50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabela 9. Koszy operacyjne w latach 2031-2039 

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

513 328,18 527 446,35 542 065,55 557 203,90 572 880,21 589 113,97 605 925,38 623 335,41 641 365,79 

67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 

233 571,77 241 315,71 249 369,45 257 745,39 266 456,41 275 515,92 284 937,86 294 736,73 304 927,61 

12 837,65 13 222,78 13 619,46 14 028,05 14 448,89 14 882,36 15 328,83 15 788,69 16 262,35 

26 302,59 27 091,67 27 904,42 28 741,55 29 603,80 30 491,91 31 406,67 32 348,87 33 319,34 

166 722,58 171 724,26 176 875,99 182 182,26 187 647,73 193 277,16 199 075,48 205 047,74 211 199,18 

6 611,39 6 809,73 7 014,02 7 224,44 7 441,18 7 664,41 7 894,35 8 131,18 8 375,11 

         

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

399 543,35 409 109,06 418 993,65 429 207,97 439 763,23 450 671,06 461 943,46 473 592,85 485 632,11 

67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 67 282,20 

119 786,94 122 978,42 126 297,56 129 749,46 133 339,44 137 073,01 140 955,93 144 994,17 149 193,94 

12 837,65 13 222,78 13 619,46 14 028,05 14 448,89 14 882,36 15 328,83 15 788,69 16 262,35 

26 302,59 27 091,67 27 904,42 28 741,55 29 603,80 30 491,91 31 406,67 32 348,87 33 319,34 

166 722,58 171 724,26 176 875,99 182 182,26 187 647,73 193 277,16 199 075,48 205 047,74 211 199,18 

6 611,39 6 809,73 7 014,02 7 224,44 7 441,18 7 664,41 7 894,35 8 131,18 8 375,11 

         

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

-113 784,83 -118 337,29 -123 071,90 -127 995,93 -133 116,98 -138 442,91 -143 981,93 -149 742,56 -155 733,67 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-113 784,83 -118 337,29 -123 071,90 -127 995,93 -133 116,98 -138 442,91 -143 981,93 -149 742,56 -155 733,67 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto 

W projekcie związanym z kupnem i montaŜem odnawialnych źródeł energii, połączonych z 
termomodernizacją, nie występuje zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto. W związku z 
tym punkt ten nie został opracowany. 

Poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Metoda luki w finansowaniu 

Metoda luki w finansowaniu stosowana jest do obliczania wartości dofinansowania,                     
w przypadku projektów generujących dochód. Projektami generującymi dochód są projekty 
współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego lub Fundusz Spójności, 
którego całkowity koszt przekracza 1 mln EUR, w wyniku realizacji którego generowane 
będą przychody w rozumieniu art. 55.ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, pod 
warunkiem, iŜ: 

o zdyskontowane przychody w myśl art. 55.ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 
1083/2006 przewyŜszają zdyskontowane koszty operacyjne (w przypadku projektu dla 
którego moŜna oszacować dochód z wyprzedzeniem) lub rzeczywiste przychody 
generowane przez projekt, w okresie 5 lat od jego zakończenia, przewyŜszają koszty 
operacyjne projektu w tym okresie (w przypadku projektu dla którego moŜna 
oszacować dochód z wyprzedzeniem); 

o wsparcie nie stanowi pomocy publicznej 
o wsparcie nie jest związane z instrumentami inŜynierii finansowej 

PoniewaŜ zdyskontowane przychody operacyjne generowane przez projekt są duŜo niŜsze od 
zdyskontowanych kosztów operacyjnych oraz wartość sumaryczna projektu nie przekracza 
kwoty 1 mln EUR, nie moŜna mówić o generowaniu dochodu netto. W związku z tym nie ma 
potrzeby wyliczania Luki Finansowej. 

Zdyskontowane przychody (stopa 5%) w latach 2014 – 2039 = 3 816 377 zł  

Kwota dotacji = 1 961 948,95 zł 

Zdyskontowane koszty operacyjne bez amortyzacji (stopa 5%) w latach 2014 -2039 = 4 209 364,37 zł 

Całkowity koszt netto realizacji inwestycji w latach 2013 – 2014 = 2 691 288,00 zł  

Zdyskontowany wynik przepływu środków pienięŜnych w latach 2014 – 2039 =  -1 122 326,42 zł 

Pro forma sprawozdanie finansowe 

PoniewaŜ projekt generuje stosunkowo niewielkie przychody operacyjne oraz jego wartość 
nie przekracza równowartości 1mln EUR, nie ma obowiązku przedstawiania pro forma 
sprawozdań finansowych. JednakŜe jako załącznik do SWI dołączono prognozę Rachunku 
Zysków i Strat na lata 2014 – 2039. 
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Przepływy pienięŜne projektu. Wskaźniki efektywności finansowej projektu  

W przypadku projektów generujących niewielkie przychody operacyjne naleŜy zastosować 
uproszczoną analizę finansową, w związku z czym Beneficjent nie ma obowiązku obliczania 
wskaźników efektywności finansowej projektu. 

Weryfikacja trwałości finansowej 

Zgodnie z wytycznymi dla Studium Wykonalności Inwestycji dla województwa opolskiego 
została zweryfikowana trwałość finansowa zarówno Beneficjenta, jak i samego projektu. 
Trwałość finansowa ma na celu zbadanie, czy podmiot odpowiedzialny za projekt, będzie 
stabilny finansowo w kaŜdym roku analizy i czy jego skumulowane saldo przepływów 
pienięŜnych jest dodatnie lub równe zero. Beneficjentem projektu jest Gmina Krapkowice, 
która gwarantuje stabilność i płynność finansową projektu. 

 Tabela 10. Trwałość finansowa w latach 2012-2016 

Okres prognozy 
Kategoria 

2012 2013 2014 2015 2016 

Zysk netto lub strata  0 0 -120930 -32439 -26085 

Amortyzacja  0 0 9117 18233 18233 

Operacyjne przepływy 
pienięŜne (Operational cash-
flow) 

0 0 -111814 -14206 -7852 

Nakłady inwestycyjne  0 244910 484429 0 0 

Zmiany w 
kredytach/poŜyczkach 0 0 0 0 0 

Dofinansowanie z EFRR 0 658816 1303133 0 0 

Inne granty/kapitał wniesiony  0 0 0 0 0 

Przepływy pienięŜne z 
działalności inwestycyjnej 0 903726 1787562 0 0 

Przepływy pienięŜne z 
działalności finansowej 0 0 0 -150000 -150000 

Finansowe i inwestycyjne 
przepływy pienięŜne 
(Financial and Investment 
cash-flow) 

0 903726 1787562 -150000 -150000 

Saldo początkowe  0 0 903726 2579475 2415269 

Zmiana w przepływach 
pienięŜnych 0 903726 1675749 -164206 -157852 

Saldo ko ńcowe  0 903726 2579475 2415269 2257417 
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Tabela 11. Trwałość projektu w latach 2017-2021 

Okres prognozy 
Kategoria 

2017 2018 2019 2020 2021 

Zysk netto lub strata  -31455 -25452 -31185 -25559 -31681 

Amortyzacja  18233 18233 18233 18233 18233 

Operacyjne przepływy 
pienięŜne (Operational cash-
flow) 

-13221 -7219 -12952 -7326 -13447 

Nakłady inwestycyjne  0 0 0 0 0 

Zmiany w 
kredytach/poŜyczkach 

0 0 0 0 0 

Dofinansowanie z EFRR 0 0 0 0 0 

Inne granty/kapitał wniesiony  0 0 0 0 0 

Przepływy pienięŜne z 
działalności inwestycyjnej 

0 0 0 0 0 

Przepływy pienięŜne z 
działalności finansowej 

-150000 -150000 -150000 0 0 

Finansowe i inwestycyjne 
przepływy pienięŜne 
(Financial and Investment 
cash-flow) 

-150000 -150000 -150000 0 0 

Saldo początkowe  2257417 2094196 1936977 1774025 1766699 

Zmiana w przepływach 
pienięŜnych 

-163221 -157219 -162952 -7326 -13447 

Saldo ko ńcowe  2094196 1936977 1774025 1766699 1753252 
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Tabela 12. Trwałość projektu w latach 2022-2026 

Okres prognozy 
Kategoria 

2022 2023 2024 2025 2026 

Zysk netto lub strata  -26457 -32994 -28200 -35181 -30847 

Amortyzacja  18233 18233 18233 18233 18233 

Operacyjne przepływy 
pienięŜne (Operational cash-
flow) 

-8223 -14760 -9966 -16948 -12613 

Nakłady inwestycyjne  0 0 0 0 0 

Zmiany w 
kredytach/poŜyczkach 

0 0 0 0 0 

Dofinansowanie z EFRR 0 0 0 0 0 

Inne granty/kapitał wniesiony  0 0 0 0 0 

Przepływy pienięŜne z 
działalności inwestycyjnej 

0 0 0 0 0 

Przepływy pienięŜne z 
działalności finansowej 

0 0 0 0 0 

Finansowe i inwestycyjne 
przepływy pienięŜne 
(Financial and Investment 
cash-flow) 

0 0 0 0 0 

Saldo początkowe  1753252 1745029 1730269 1720303 1703355 

Zmiana w przepływach 
pienięŜnych 

-8223 -14760 -9966 -16948 -12613 

Saldo ko ńcowe  1745029 1730269 1720303 1703355 1690741 
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Tabela 13. Trwałość projektu w latach 2027-2030 

Okres prognozy 
Kategoria 

2027 2028 2029 2030 

Zysk netto lub strata  -38304 -34461 -42427 -39110 

Amortyzacja  18233 18233 18233 18233 

Operacyjne przepływy 
pienięŜne (Operational cash-
flow) 

-20071 -16228 -24193 -20876 

Nakłady inwestycyjne  0 0 0 0 

Zmiany w 
kredytach/poŜyczkach 

0 0 0 0 

Dofinansowanie z EFRR 0 0 0 0 

Inne granty/kapitał wniesiony  0 0 0 0 

Przepływy pienięŜne z 
działalności inwestycyjnej 

0 0 0 0 

Przepływy pienięŜne z 
działalności finansowej 

0 0 0 0 

Finansowe i inwestycyjne 
przepływy pienięŜne 
(Financial and Investment 
cash-flow) 

0 0 0 0 

Saldo początkowe  1690741 1670671 1654443 1630250 

Zmiana w przepływach 
pienięŜnych 

-20071 -16228 -24193 -20876 

Saldo ko ńcowe  1670671 1654443 1630250 1609373 
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Tabela 14. Trwałość projektu w latach 2031-2034 

Okres prognozy 
Kategoria 

2031 2032 2033 2034 

Zysk netto lub strata  -47621 -46059 -55152 -54191 

Amortyzacja  18233 18233 18233 18233 

Operacyjne przepływy 
pienięŜne (Operational cash-
flow) -29388 -27825 -36919 -35958 

Nakłady inwestycyjne  0 0 0 0 

Zmiany w 
kredytach/poŜyczkach 0 0 0 0 

Dofinansowanie z EFRR 0 0 0 0 

Inne granty/kapitał wniesiony  0 0 0 0 

Przepływy pienięŜne z 
działalności inwestycyjnej 0 0 0 0 

Przepływy pienięŜne z 
działalności finansowej 0 0 0 0 

Finansowe i inwestycyjne 
przepływy pienięŜne 
(Financial and Investment 
cash-flow) 0 0 0 0 

Saldo początkowe  1609373 1579985 1552160 1515242 

Zmiana w przepływach 
pienięŜnych -29388 -27825 -36919 -35958 

Saldo ko ńcowe  1579985 1552160 1515242 1479284 
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Tabela 15. Trwałość projektu w latach 2035-2039 

Okres prognozy 
Kategoria 

2035 2036 2037 2038 2039 

Zysk netto lub strata  -63907 -63590 -73971 -74343 -85437 

Amortyzacja  18233 18233 18233 18233 18233 

Operacyjne przepływy 
pienięŜne (Operational cash-
flow) -45673 -45356 -55738 -56109 -67203 

Nakłady inwestycyjne  0 0 0 0 0 

Zmiany w 
kredytach/poŜyczkach 0 0 0 0 0 

Dofinansowanie z EFRR 0 0 0 0 0 

Inne granty/kapitał wniesiony  0 0 0 0 0 

Przepływy pienięŜne z 
działalności inwestycyjnej 0 0 0 0 0 

Przepływy pienięŜne z 
działalności finansowej 0 0 0 0 0 

Finansowe i inwestycyjne 
przepływy pienięŜne 
(Financial and Investment 
cash-flow) 0 0 0 0 0 

Saldo początkowe  1479284 1433611 1388255 1332517 1276408 

Zmiana w przepływach 
pienięŜnych -45673 -45356 -55738 -56109 -67203 

Saldo ko ńcowe  1433611 1388255 1332517 1276408 1209204 
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Rozdział 7. Analiza ekonomiczna 
Wprowadzenie 

Projekt hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach jest realizowany przede wszystkim z 
myślą o mieszkańcach miasta i Gminy Krapkowice, jak równieŜ druŜyn uczestniczących w 
rozgrywkach sportowych na wielu szczeblach m.in. II Ligi Piłkarek Ręcznych, w których z 
sukcesami uczestniczy druŜyna KS Otmęt Krapkowice. Wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii będzie generować znaczne korzyści społeczne w postaci pozytywnego wpływu na 
środowisko naturalne, środowisko Ŝycia mieszkańców powiatu i regionu, a tym samym na ich 
zdrowie i standard Ŝycia. Bo przecieŜ musimy pamiętać, Ŝe kwestie zdrowotne i samo 
zdrowie nie są tylko i wyłącznie powiązane z unikaniem chorób czy teŜ potencjalnym 
stopniem niepełnosprawności, ale przede wszystkim mają słuŜyć poprawie kondycji 
fizycznej, promowania postaw prosportowych oraz poprawie samopoczucia fizycznego, 
psychicznego oraz społecznego. 

Poprawa kondycji fizycznej oraz zachęcanie społeczeństwa do uprawiania sportów i 
aktywnego uczestniczenia w Ŝyciu prywatnym i społecznym poprzez sport pociągają za sobą 
zdolność do pełnienia ról społecznych, promowania odpowiednich postaw i umiejętność 
adaptowania się do nich. Sport i aktywność fizyczna są tymi dziedzinami Ŝycia społecznego i 
jednocześnie jego wartościami, dzięki którym dana jednostka lub grupa społeczna zdolna jest 
realizować swoje aspiracje i potrzebę osiągania satysfakcji poprzez aktywny tryb Ŝycia i 
dbanie o kwestie związane z poprawę własnego zdrowia i stanu ducha. Sport pozwala 
równieŜ zmieniać otaczające nas środowisko, oddziaływać i promować stosowne postawy, a 
jednocześnie ubogacać społeczeństwo, przyczyniając się i gwarantując niejako jego rozwój 
społeczny, ale i ekonomiczny. Sport wzmacnia równieŜ w społeczeństwie wzajemne więzi, 
daje pretekst do rywalizacji, pomagając jednocześnie wspinać się na coraz to wyŜsze szczeble 
jakości naszego Ŝycia. Jakość moŜna rozumieć na wiele sposobów: sprawniejsze 
funkcjonowanie w późniejszych latach naszego Ŝycia, większą wydajność pracy 
przekładającą się zwykle na lepsze zarobki, osiąganie większej satysfakcji, zapobieganie 
chorobom  cywilizacyjnym, depresjom, wzmacnianie i rozwijanie potencjału społeczeństwa i 
wieli innych kwestii, na które na co dzień nie zwracamy większej uwagi. 
 

7.1  Analiza kosztów i korzyści (CBA) – ilościowe i jakościowe skutki 

realizacji projektu 

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących efektów/korzyści: 

� Korzyści ekologiczne: 
• potencjalne zmniejszenie zapotrzebowania hali na energię nastąpi z 780 na 

388,7 MWh rocznie. Obecnie w skutek  konieczności ciągłego ogrzewania 
Hali występują ogromne straty ciepła. Hala ma podobne współczynniki 
przenikania ciepła jak namiot izolowany. Realizacja projektu spowoduje 
zmniejszenie zuŜycia ze strony administratora i zarządcy obiektu 
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nieodnawialnych, ograniczonych zasobów energetycznych (oleju opałowego), 
którego spalanie powoduje emisję szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery; 

• zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery, drogą zaprzestania 
korzystania z odnawialnych zasobów energetycznych, wyszczególnionych w 
Wariancie I dla oleju opałowego, z jednoczesną poprawą jakości powietrza w 
województwie opolskim; 

� Korzyści ekonomiczne: 

• zaniechanie i całkowite zlikwidowanie zapotrzebowania na energie cieplną, 
generowaną przez nagrzewnice olejowe, spowoduje zmniejszenie zakupu 
energii pochodzącej z nieodnawialnych źródeł o około 60 tys. zł w 2015 roku 
do prawie 110 tys. zł w 2030 roku (przy załoŜeniu wykonania niezbędnej 
termomodernizacji obiektu) „” (przyszłe koszty energii będą jedynie 
podtrzymywały pracę urządzeń wytwarzających OZE tj. pompy ciepła i 
kolektory słoneczne; 

• dywersyfikacja źródeł produkcji energii przez halę widowiskowo-sportową – 
zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zastosowanie dwóch 
niezaleŜnych odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna i geotermalna); 
 

� Korzyści społeczne: 
• promowanie aktywnego trybu  Ŝycia oraz zagadnień związanych z poprawą 

kondycji fizycznej, sportu i rekreacji 

• przyczynianie się do poprawy zdrowotności mieszkańców powiatu 
krapkowickiego oraz jego okolic 

• poprawa wizerunku Gminy Krapkowice jako jednostki wdraŜającej 
nowoczesne technologie przyjazne środowisko 

• zapewnienie dzieciom, młodzieŜy i dorosłym mieszkańcom gminy Krapkowice 
oraz ościennych gmin w pełni dostosowanego i kompleksowego obiektu 
sportowego, sprzyjającego uprawianiu wielu dyscyplin sportowych; 

 
PODSUMOWANIE  
Wybrany wariant: Realizacja projektu polegającego na wykonaniu kompleksowej instalacji 
pomp ciepła z pionowymi wymiennikami gruntowymi oraz instalacjami 
niskotemperaturowymi do ogrzewania obiektów hali widowiskowo- sportowej wraz z 
montaŜem kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody jest zdecydowanie 
najtańszym wariantem dla społeczeństwa analizując 25 letni horyzont czasowy. Ponadto to 
ogrzewanie jest przyjazne środowisku i ogranicza szkodliwą emisję pyłów i gazów do 
atmosfery (szczególnie waŜne w strefach ochrony powietrza);   
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7.2  Analiza wielokryterialna (MCA) 

Identyfikacja celów projektu: 

Głównymi celami projektu są: 

o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
o uniezaleŜnienie się od tradycyjnych, ograniczonych źródeł energii – zastosowanie 

alternatywnych i w pełni odnawialnych źródeł ciepła 
o ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną w odniesieniu do 

wyszczególnionych Wariantów 
o ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej – wykorzystanie ich do 

podtrzymywania pracy urządzeń generujących energię odnawialną 
o ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery 
o przywrócenie ciągłego i cyklicznego funkcjonowania obiektu widowiskowo-

sportowego w mieście i Gminie Krapkowice 

Kryteria oceny wariantów i wagi dla poszczególnych kryteriów 

Kryterium Waga Ocena 

- moc uzyskana z danego 
źródła [MWh] 

0,2 

PoniŜej 25  – 1 pkt. 
<25-200> - 2 pkt. 
(200-400> - 3 pkt. 
PowyŜej 400 – 4 pkt. 

- rodzaj zainstalowanych 
odnawialnych źródeł energii 

0,35 

brak odnawialnych źródeł energii, jedynie 
działania termo modernizacyjne – 1pkt. 
energia słoneczna lub energia geotermalna – 2 pkt. 
energia słoneczna i energia geotermalna – 3 pkt. 

- koszty zakupu energii cieplnej 
i elektrycznej w roku 2015 [zł]  

0,1 

PowyŜej 100 000 – 1 pkt. 
(50 000-100 000> - 2 pkt. 
<15 000-50 000> - 3 pkt. 
PoniŜej 15 000 – 4 pkt. 

- stopień ograniczenia emisji 
pyłów i gazów do atmosfery w 
stosunku do potencjalnie 
maksymalnego [tony/rok] 

0,2 

Brak redukcji/ograniczenia – 1 pkt. 
(0-1000> - 2 pkt. 
(1000-10 000> - 3 pkt. 
PowyŜej 10 000 – 4 pkt. 

- efektywny czas korzystania z 
pomieszczeń hali [miesiące] 

0,15 

<1-8> - 1 pkt. 
<9-10> - 2 pkt. 
<11> - 3 pkt. 
<12> - 4 pkt. 
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Analiza oddziaływania: ustalenie wyników wariantów na tle poszczególnych kryteriów oraz ustalenie całkowitej wartości punktowej          
dla kaŜdego wariantu

Kryteria oceny wariantów 
 

Moc uzyskana z 
danego źródła 

(MWh) 

Rodzaj 
zainstalowanych 

odnawialnych źródeł 
energii 

Koszty zakupu 
energii cieplnej i 

elektrycznej w roku 
2015 (w zł/rok*) 

Stopień ograniczenia 
emisji pyłów i gazów 

do atmosfery w 
stosunku do 
potencjalnie 

maksymalnego 
(tony/rok) 

Efektywny czas 
korzystania z 

pomieszczeń hali 
[miesiące] 

Wartość Liczba 
punktów 

Wartość Liczba 
punktów 

Wartość Liczba 
punktów 

Wartość Liczba 
punktów 

Wartość Liczba 
punktów 

Waga 

Warianty 

0,2 0,35 0,1 0,2 0,15 
Wariant I – Wariant bez 
inwestycji- zachowanie 
dotychczasowej intensywności 
i źródła pozyskania ciepła 
(nagrzewnica olejowa + prąd) 

20,5 1 brak 1 14 000 4 10 010,85 4 8 1 

Wariant II – Wariant 
minimum – zwiększenie 
intensywności wykorzystania 
źródła pozyskania ciepła z 
Wariantu I - bez 
termomodernizacji 

112,5 2 brak 1 94 500 2 856,86 2 10 2 

Wariant III – Wariant z inwestycją – wykorzystanie alternatywnych źródeł energii 
Wariant III ln.1 – piec na 
płynny olej opałowy 

401,3 4 brak 1 102 700,5 1 
brak 

redukcji 
1 12 4 

Wariant III ln.2. – pompy 
ciepła i kolektory słoneczne 

388,7 3 
e. geotermalna  
i e. słoneczna 

3 41 798,9 3 11 600,69 4 12 4 

 
*W analizie przyjęto prognozowaną na rok 2015 stawkę zakupu 1 litra oleju opałowego – 3,50 PLN oraz stawkę zakupu 1kW energii elektrycznej -0,55 PLN  



 
 

72 
 

** Ocena ogółem poszczególnych wariantów wg algorytmu 

Liczba punktów przyznanych wg kryterium „moc zamówiona z ECO” z wagą kryterium „moc zamówienia ECO” + liczba punktów przyznanych wg kryterium „rodzaj zainstalowanych 
odnawialnych źródeł energii” z wagą kryterium „rodzaj zainstalowanych odnawialnych źródeł energii” + „stopień ograniczenia kosztów zakupu energii cieplnej” z wagą kryterium „stopień 
ograniczenia kosztów zakupu energii cieplnej” + liczba punktów przyznanych wg kryterium „stopień ograniczenia emisji pyłów i gazów do atmosfery” z wagą kryterium „stopień ograniczenia 
emisji pyłów i gazów do atmosfery”

Ocena z uwzględnieniem wagi kaŜdego z kryteriów 

Warianty Moc uzyskana z 
danego źródła (MW) 

Rodzaj 
zainstalowanych 

odnawialnych źródeł 
energii 

Stopień ograniczenie 
kosztów zakupu 
energii cieplnej 

Stopień ograniczenia 
emisji pyłów i gazów 

do atmosfery 

Efektywny czas 
korzystania z 

pomieszczeń hali 
[miesiące] 

Ocena ogółem**

Wariant I – Wariant bez 
inwestycji- zachowanie 
dotychczasowej 
intensywności i źródła 
pozyskania ciepła 
(nagrzewnica olej. +prąd) 

0,2 0,35 0,4 0,8 0,15 1,9 

Wariant II – Wariant 
minimum – zwiększenie 
intensywności 
wykorzystania źródła 
pozyskania ciepła z 
Wariantu I – bez 
termomodernizacji 

0,4 0,35 0,2 0,4 0,3 1,65 

Wariant III – Wariant z inwestycją – wykorzystanie alternatywnych źródeł energii 

Wariant III ln.1 – piec na 
płynny olej opałowy 

0,8 0,35 0,1 0,2 0,6 2,05 

Wariant III ln.2. – 
pompy ciepła i kolektory 
słoneczne 

0,6 1,05 0,3 0,8 0,6 3,35 
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Zgodnie z powyŜszymi wyliczeniami, wariant uwzględniający i zakładający wykorzystanie 
zarówno energii słonecznej (kolektory słoneczne) jak i energii geotermalnej (pompy ciepła), 
dla całkowitych potrzeb pozyskania energii dla Hali, jest wariantem  najkorzystniejszym z 
punktu widzenia ekonomicznego i społecznego, pozwalającym na osiągnięcie wszystkich 
zakładanych celów związanych z poprawą efektywności energetycznej hali widowiskowo-
sportowej w Krapkowicach. 

7.3  Analiza efektywności kosztowej (CEA) 

Metoda  dynamicznego kosztu jednostkowego DGC  

Wariant I bezinwestycyjny - Wariant ten nie jest do zaakceptowania ze względu na to, Ŝe 
nie pozwala racjonalnie korzystać z infrastruktury gminnej oraz doprowadzi w ostateczności 
do dewastacji obiektu, ze względu na to, Ŝe taki system ogrzewania nie pozwala na 
uŜytkowanie obiektu w okresie zimowym. Koszt zero, ale długoterminowo prowadzi do 
degradacji całkowitej obiektu. Efekt ekologiczny i społeczny w ogóle nie zostanie osiągnięty. 
Wariant II minimum - Szacowany koszt eksploatacji w latach 2014 -2039 wyniósłby 4 331 
tys. zł, mimo to w okresie mrozów uŜytkowanie hali widowiskowo – sportowej byłoby 
niemoŜliwe. Nie osiągnięto by minimalnej temperatury, co uniemoŜliwiłoby korzystanie z 
obiektu. Efekt ekologiczny i społeczny w ogóle nie zostanie osiągnięty. 
Wariant III ln1. – ogrzewanie olejowe oraz termomodernizacja obiektu hali 
Ogrzewanie c.o. oraz c.w.u. przy pomocy kotła na olej opałowy. Koszt szacowany inwestycji 
to 150 000 zł, Szacowany koszt eksploatacji w latach 2014 -2039 to 4 338 000. zł. Co daje 
łączny koszt ok. 4 488 000 zł. Koszt dynamicznie zdyskontowany wynosi  
Wariant III ln.2 – ogrzewanie z wykorzystaniem OZE oraz termomodernizacja obiektu 
hali 
Ogrzewanie pomieszczeń przy pomocy pompy ciepła oraz ogrzewanie c.w.o. przy pomocy 
kolektorów słonecznych (w okresie zimowym kiedy wydajności cieplna kolektorów 
słonecznych jest niewystarczająca by zapewnić pełne zapotrzebowanie na  c.w.u dodatkowym 
źródłem ciepła będzie pompą ciepła). Koszt szacowany bezpośredni inwestycji to 943  323 zł, 
Szacowany koszt eksploatacji w latach 2014 -2039 to 1 793 370 zł. Co daje łączny koszt ok.  
2 736 693 zł. Koszt dynamicznie zdyskontowany wynosi  
 
Głównym celem analizy DGC jest odpowiedź na pytanie który wariant pozwala na 
uzyskanie efektu ekologicznego przy najniŜszym koszcie dla społeczeństwa? 
Rozpatrywany rezultat to efektywne roczne ogrzanie obiektu i zapewnienie ciepłej wody 
przez cały rok.  
Wariant I oraz wariant II nie zapewniają w ogóle osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.  
Wariant  III ln.1 = koszt inwestycji i eksploatacji dynamicznie zdyskontowany to (150 000 zł 
+ 2 233 310 zł) = 2 383 310 zł 
Koszt średni roczny = 95 332 zł 
Wariant  III ln.2 = koszt inwestycji i eksploatacji dynamicznie zdyskontowany to (943 323 zł 
+ 925 682 zł) = 1 869 005 zł 
Koszt średni roczny = 74 760 zł 
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Po dokładnej analizie DGC, która uwzględnia zmienną wartość pieniądza w czasie oraz jak 
najtańsze uzyskanie efektu ekologicznego utwierdzono się w przekonaniu Ŝe wybrany wariant 
inwestycyjny III ln.2 (ogrzewanie z wykorzystaniem OZE oraz termomodernizacja obiektu 
hali) jest najtańszy dla społeczeństwa ekonomicznie. Ponadto wariant ten jest praktycznie bez 
emisyjny, co jest dodatkową korzyścią ekologiczną szczególnie dla najbliŜszego otoczenia.  
 

Dla potrzeb poniŜszych analiz wyodrębniono z kosztów ogółem netto projektu  tj. z wartości     
2 691 288 PLN wydatki związane z zakupem i montaŜem kolektorów słonecznych –                 
368 691,00 zł PLN oraz wydatki związane z zakupem i montaŜem pomp ciepła – 1 652 
597,00 PLN, ponadto 670 000 zł to niezbędne koszty termomodernizacji 

Wskaźniki efektywności produktu 

Wskaźniki produktu: 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i 
cieplnej z energii wodnej, geotermicznej i pozostałych 

3 szt. 

Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy 
wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego 

1 szt. 

 
Wskaźnik efektywności produktu: 

Koszt budowy jednej jednostki wytwarzania energii geotermicznej   
(pompy ciepła) 

577 532,33 zł 

Koszt budowy jednej jednostki wytwarzania energii cieplnej przy 
wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego 

14 434,55 zł 

 

Wskaźniki efektywności rezultatów 

Wskaźnik rezultatu: 

Moc zainstalowana – energia odnawialna słoneczna 0,0385 MW 

Moc zainstalowana – energia odnawialna hydroelektryczna, 
geotermiczna i pozostałe 

0,156 MW 

Moc wytworzona – energia odnawialna słoneczna (w skali roku) 23,9 MWh 

Moc wytworzona – energia geotermalna (w skali roku) 364,8 MWh 
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Wskaźnik efektywności rezultatu: 

Wartość 1 MW zainstalowanej energii odnawialnej – słonecznej         7 597 131,58 zł 

Wartość 1 MW zainstalowanej energii odnawialnej – geotermicznej    11 106 391,03 zł 

Wartość 1 MWh wytworzonej energii odnawialnej – słonecznej         12 079,12 zł 

Wartość 1 MWh wytworzonej energii odnawialnej – geotermicznej    4 749,44 zł 

 

 

7.4  Analiza wraŜliwości i ryzyka 

Tabela 14. Analiza wraŜliwości 
 

Wariant 
optymistyczny 

(spadek kosztów 
inwestycyjnych o 5%) 

Przypadek wyjściowy 

Wariant 
pesymistyczny 

(wzrost kosztów 
inwestycyjnych o 

10%) 
Koszty inwestycji 2 556 723,60    2 691 288,00    2960416,8 
FNPV/C 124011 164 009,00    60 215 
FRR/C 2,7% 2,05% 0,89% 
 

Projekt w sytuacji zwiększenia kosztów inwestycji o 10%, wykazuje zmianę wskaźnika 
FNPV/C o ponad 100 tys. zł, ale nadal przedsięwzięcie jest rentowne. Oznacza to, Ŝe wariant 
pesymistyczny nie spowoduje większych strat finansowych oraz nie zakłóci realizacji 
inwestycji.  

Tabela 15. Analiza ryzyka 

Ryzyko Prawdopodob
ieństwo Komentarz 

10% spadek popytu na usługi w 
ciągu 2 lat po zakończeniu 
realizacji projektu 

Niskie 

Szacujemy, Ŝe promowane inicjatywy lokalne w 
zakresie sportu i rekreacji będą stymulować rosnące 
zainteresowanie ofertą hali – prawdopodobieństwo 
spadku popytu na usługi szacujemy na niskie 

5% spadek taryf/cen w ciągu 2 
lat po zakończeniu realizacji 
projektu 

Niskie 

Jako jednostka samorządu terytorialnego nie 
prowadząca działalności gospodarczej sensu stricte, 
nie mamy zamiaru czerpać korzyści finansowych z 
załoŜonego przedsięwzięcia. Docelowo koszty 
wynajmu pomieszczeń Hali, mają na bieŜąco 
pokrywać koszty wydatkowane na energię 
elektryczną. Zatem spadek cen na przestrzeni 
przyszłych lat oceniamy jako nisko prawdopodobny 
w wystąpieniu. 
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20% przekroczenie budŜetu 
inwestycji podczas wdraŜania 
projektu 

Niskie 
W okresie stagnacji gospodarczej, ryzyko wzrostu 
kosztów inwestycji naleŜy uznać za mało 
prawdopodobne 

10% wzrost najbardziej 
decydującego kosztu 
eksploatacyjnego (zakup 
energii elektrycznej) 

Średnie 
 

Ceny energii elektrycznej rok do roku wzrastają 
mniej więcej o współczynnik inflacji CPI 
kształtujący się na terenie naszego kraju w 
granicach 3-5%. Zatem uznajemy ryzyko 
wystąpienia wzrostu cen głównego kosztu 
eksploatacyjnego inwestycji na przestrzeni 
przyszłych 2-3 lat jako średnie. 

 

Projekt nie jest zagroŜony czynnikami zewnętrznymi, których prawdopodobieństwo 
wystąpienia jest wysokie. Pozostałe czynniki nie zagraŜają realizacji przedsięwzięcia, dlatego 
moŜna śmiało stwierdzić, iŜ Beneficjent jest odpowiednio przygotowany do realizacji 
przedsięwzięcia. Nie trzeba przedstawiać źródeł zapobiegania wysokiego – średniego 
prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych ryzyk, gdyŜ takie nie występują.   

 

7.5 Ekonomiczna ocena oddziaływania na środowisko 

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na środowisko- wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii pozwoli na zmniejszenie potencjalnego zapotrzebowania na energię cieplną 
pochodzącą ze źródeł energii nieodnawialnej o 780 MWh/rok (zapotrzebowanie przy 
uwzględnieniu obecnych strat ciepła) i zastąpieniu ich energią cieplną produkowaną z OZE o 
wartości 388,7 MWh/rok , a tym samym pozwoli na redukcję emisji pyłów do atmosfery w 
ilościach podanych w tabeli poniŜej: 

Tabela 16. Ograniczenie rocznej emisji pyłów i gazów do atmosfery w odniesieniu do ogrzewania 
olejowego dla Wariantu III ln.1 

 CO2 [kg] SO2 [kg] CO [kg] NOx [kg] Pył [kg] 

Wariant III 
ln.1 – 27 000 
litrów oleju 

11 091 405 45,1 52,27 7,32 

Źródło: Kalkulator ze strony http://zielonaenergia.eco.pl 

Sumaryczne ograniczenie: SO2, NOx, CO, CO2, sadzy, pyłów i innych gazów o ok. 
11600,69kg rocznie. Zatem realizacja projektu Hali przyczyni się do poprawy dóbr i usług 
środowiskowych, spowoduje przyrost korzyści ekonomicznych wiąŜących się z 
dostarczeniem społeczeństwu wysokiej jakości dóbr i usług środowiskowych. W tym właśnie 
znaczeniu projekt przyczyni się do: 

o poprawy zdrowotności mieszkańców i wydłuŜenia średniej długości Ŝycia 
mieszkańców miasta i województwa; Według raportów Europejskiej Agencji 
Środowiska, jakość powietrza w miastach jest jednym z głównych czynników 
decydujących o średniej długości Ŝycia w Europie. Podstawowym powodem istotności 
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jakości powietrza w polityce jest wpływ na zdrowie mieszkańców- jak podaje 
„Strategia tematyczna dotycząca zanieczyszczenia powietrza” Komisji 
Europejskiej,,(…) obecnie w UE odnotowuje się skrócenie średniej długości Ŝycia o 
ponad 8 miesięcy  spowodowane obecnością PM 2.5 w powietrzu, równoznaczne z 
utratą 3,6 milionów lat Ŝycia rocznie(…). 

o rozwój turystyki w województwie opolskim – czyste powietrze jest jednym z 
głównych kryteriów decydujących o rozwoju turystyki w danym regionie; 

o promowania odnawialnych źródeł energii – Hala będzie jednym z nielicznych 
obiektów uŜyteczności publicznej w województwie, który korzysta tylko i wyłącznie z 
odnawialnych źródeł energii dla potrzeb grzewczych i cieplnych kompleksy oraz który 
w sposób konsekwentny dąŜy do ograniczenia kosztów bieŜących eksploatacyjnych i 
przeznaczenia oszczędności na działania ściśle związane z poprawą usług sportowych 
i rekreacyjnych w Gminie 

Dbając o zachowanie naszego środowiskowego dziedzictwa i naturalnych zasobów dla 
przyszłych pokoleń, właściciel obiektu podjął się wdroŜenia racjonalnych ekonomicznych 
rozwiązań, które ograniczą zuŜycie zasobów, powstrzymają skaŜenie środowiska i przyczynią 
się do ocalenia naturalnych ekosystemów. 

Zgodnie z prawem, w prowadzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Krapkowice. 
postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania  w/w przedsięwzięcie na 
środowisko zostanie wydana decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny o „ooś” 
przedsięwzięcia. Ponadto zgodnie z zaświadczeniem organu odpowiedzialnego za 
monitorowanie obszarów Natura 2000, w/w projekt  nie wywrze istotnego oddziaływania na 
obszary Natura 2000 i nie jest wymagane przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 
3 dyrektywy 92/43/EWG. 

Rodzaj inwestycji określonej niniejszym projektem Hali nie został wymieniony w Aneksie I 
albo II dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne- 
zgodnie z punktem 169 Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych 
programów operacyjnych (przyjętych przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 5 maja 
2009r.). Do wniosku o dofinansowanie został dołączony formularz w zakresie oceny 
oddziaływania na środowisko wypełniony w ograniczonym zakresie. 
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Rozdział 8. Analizy specyficzne dla danego rodzaju sektora/projektu 

Opis surowca 

Zainstalowane systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii – układ pomp ciepła oraz 
system kolektorów słonecznych – nie wymagają, w celu wytworzenia energii, Ŝadnego z 
surowców odnawialnych, konwencjonalnych. Istnieje jedynie konieczność zasilania energią 
elektryczną ciągłości pracy pomp ciepła. W celu wytworzenia energii wykorzystywane są 
odpowiednio: ciepło wód gruntowych oraz promieniowanie słoneczne. Tak więc źródła te w 
praktyce są „bezkosztowe”, nie stanowią zagroŜenia dla środowiska naturalnego i są, co 
najwaŜniejsze, odnawialne. Nie ma więc w tym przypadku ryzyka związanego z ceną 
surowca. 
Moc zainstalowana i uzyskana, redukcja zanieczyszczeń  

W wyniku realizacji projektu zostanie: 
a) zainstalowana łączna moc 0,194 MW: 
 – energia odnawialna słoneczna – 0,0385 MW 
–  energia odnawialna geotermalna – 0,156 MW 
b) wytworzona w ciągu roku: 
– energia odnawialna słoneczna – 23,9 MWh/rok 
– energia odnawialna geotermalna – 364,8 MWh/rok 
Wykorzystując energię, pochodzącą z odnawialnych źródeł, pozwoli to po pierwsze 
zmniejszyć zapotrzebowania na energię cieplną od dostawcy, jak równieŜ wyeliminować 
nierentowny na tle tego projektu, wariant ogrzewania kompleksu hali standardowymi 
metodami cieplnymi. Operacja pozwoli równieŜ zredukować emisję pyłów do atmosfery – o 
11,6 ton rocznie - co zostało ukazane w tabeli 12. SWI. 

Odbiorcy 

Bezpośrednimi odbiorcami produktu będą osoby korzystające z pomieszczeń hali 
widowiskowo-sportowej w Krapkowicach tj. Hali sportowej, Sali artystycznej, pomieszczeń 
socjalnych, siłowni, szatni, toalet, do których zaliczyć moŜemy zarówno mieszkańców Miasta 
i Gminy Krapkowice, jak równieŜ odwiedzających teren Gminy gości, przyjezdne i lokalne 
druŜyny sportowe oraz klientów instytucjonalnych. 

System zarządzania 

W fazie przygotowania zarządzanie projektem spoczywa na barkach Urzędu Miasta i Gminy 
Krapkowice. Z kolei po realizacji projektu, zarządzanie obiektem i jego administrowanie 
zostanie przekazane do kompetencji Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach. 

Organizacja przesyłu 

Instalację układu pomp ciepła i systemy kolektorów słonecznych zasilać będą istniejące 
instalacje ciepłej wody uŜytkowej i nieuŜywana ze względów ekonomicznych, aczkolwiek 
sprawna i przystosowana c.o. obiektu hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach. 
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Rozdział 9. Analiza oddziaływania na środowisko 
 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 
operacyjnych (przyjętych przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 5 maja 2009r.) 
instalacja kolektorów słonecznych nie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć zaliczanych do 
Aneksu I albo II dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne. W związku z tym realizacja takiej instalacji nie wymaga przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast realizacja działań związanych z 
wykonaniem 30 odwiertów głębinowych o głębokości 100m dla pomp ciepła, kwalifikuje to 
przedsięwzięcie do grupy przedsięwzięć wymienionych w Aneksie II dyrektywy Rady, dla 
których sporządzenie raportu moŜe być wymagane. W związku z tym realizacja takiej 
instalacji wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z 
przeprowadzonej analizy z prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, 
wynika, Ŝe w/w inwestycja uzyska decyzję o braku konieczności przeprowadzenia tzw. „ooś”. 

Wnioskodawca projektu wystąpił równieŜ o wydanie zaświadczenie organu 
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, Ŝe projekt hali widowiskowo-
sportowej nie wywrze istotnego oddziaływania na obszary Natura 2000 i, Ŝe nie jest 
wymagane przeprowadzenie oceny, o której mowa w art.6 ust 3 dyrektywy 92/43/EWG. 

Ponadto, wnioskodawca wystąpił do Marszałka Województwa Opolskiego z wnioskiem o 
wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku składania sprawozdać i wnoszenia 
opłat za korzystanie ze środowiska. Wnioskodawca załączył równieŜ do wniosku o 
dofinansowanie formularz  w zakresie oceny oddziaływania na środowisko wypełniony w 
ograniczonym zakresie. 

Zastosowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła istotnie wpłynie na poprawę jakości 
powietrza zwiększy się wykorzystywanie energii ( słonecznej i geotermalnej) ze źródeł 
odnawialnych w regionie i tym samym projekt będzie pozytywnie oddziaływać na bilans 
energetyczny w województwie opolski. Realizacja projektu pozwoli na praktycznie całkowite 
ograniczenie  (tylko do niezbędnego minimum) zapotrzebowania Hali na energię cieplną z 
ECO, a tym samym przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń (pyłów, SO2, NOx, 
CO, CO2, sadzy, BAP i koksiku) do atmosfery. 
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Rozdział 10. Polityki horyzontalne 

10.1  Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska 

Przedsięwzięcie Hali będzie miało pozytywny wpływ na środowisko. Podejmowane w 
ramach projektu działania przyczynią się d wzmocnienia działań na rzecz ochrony 
środowiska. Projekt Hali zakłada racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych, 
poprawę efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 
ograniczenie ilości wprowadzanych do atmosfery zanieczyszczeń, które wpływają na zmiany 
klimatyczne. 

Realizacja rzeczowa inwestycji nie będzie miała istotnego wpływu na obszary Natura 2000- 
Hala otrzymała stosowne zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie 
obszarów Natura 2000; Nie jest wymagane przeprowadzenie oceny, o której mowa w art.6 
ust.3 dyrektywy 92/43/EWG. Po realizacji projekt będzie pozytywnie wpływał na obszary 
Natura 2000. 

Gmina Krapkowice, jako wnioskodawca, realizuje działania związane ze zmniejszeniem 
emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez wykonanie kompleksowych 
termomodernizacji obiektów wraz z wymianą instalacji c.o. oraz przebudową węzłów 
cieplnych. Opisane działania Gminy Krapkowice doprowadziły do zmniejszenia zuŜycia 
energii cieplnej i zmniejszenia mocy zamówionej. Powiązanie tych działań pozwoliło równieŜ 
na bardzo znaczącą redukcję emisji pyłów do atmosfery – SO2, NOx, CO, CO2, sadzy, BAP i 
koksiku.  

10.2  Zgodność projektu z politykami zrównowaŜonego rozwoju 

Mając na uwadze te podstawowe zasady zrównowaŜonego rozwoju Gminy Krapkowice 
poprzez realizację projektu, Wnioskodawca zamierza podjąć działania prowadzące do 
wzrostu udziału energii słonecznej i geotermalnej w stosunku do energii pozyskiwanej z 
tradycyjnych źródeł w zgodzie z zasadami zrównowaŜonego rozwoju.  

Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych tj. energii rzek, wiatru, 
promieniowania słonecznego, geotermalnej lub biomasy, jest jednym z istotnych 
komponentów zrównowaŜonego rozwoju przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-
energetyczne. Realizacja projektu, prowadząca do wzrostu udziału odnawialnych źródeł 
energii  w bilansie paliwowo- energetycznym województwa opolskiego, ma  pozytywny 
wpływ na polityki  zrównowaŜonego rozwoju i przyczynia się do poprawy efektywności 
wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska 
poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów. 

Inwestycja w poprawę efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej przyniesie 
korzyści zarówno dla lokalnych społeczności- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa  
energetycznego, promowanie rozwoju regionalnego, jak równieŜ korzyści ekologicznych, 
przede wszystkim ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów. Zastosowanie w ramach 
projektu instalacji kolektorów słonecznych  i układu pomp ciepła wpłynie na wzrost 
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wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na Opolszczyźnie, co będzie stanowić pewien 
udział w bilansie energetycznym naszego województwa. Sytuacja ta przyczyni się do 
zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu. 

Województwo opolskie jest rejonem o przewaŜającej działalności rolniczej. Nie bez 
znaczenia dla tych terenów ma więc fakt, by ograniczyć zanieczyszczenie gleb, na których 
uprawia się rośliny jadalne. A takŜe prowadzić moŜe do rozwiązania wielu problemów 
ekologicznych stwarzanych przez energetykę w regionie i w Polsce.  

Dbając o zachowanie naszego środowiskowego dziedzictwa i naturalnych zasobów dla 
przyszłości pokoleń, Hala podjęła się wdroŜenia racjonalnych ekonomicznie rozwiązań, które 
ograniczą zuŜycie zasobów, powstrzymają skaŜenie środowiska i ocalą naturalne ekosystemy. 

10.3  Zgodność projektu z polityką równych szans 

Hala Sportowa w Krapkowicach jest, z uwagi na rozgrywanie na terenie jej obiektu meczów 
Ligi Piłki Ręcznej Kobiet, jednym z głównych ośrodków sportowych i rekreacyjnych na 
Opolszczyźnie, dlatego teŜ ciąŜy na niej obowiązek stałego podnoszenia standardów. Jednym 
z takich kroków jest zakup i instalacja kolektorów słonecznych i układu pomp  ciepła. 
Skutkiem tego działania jest zapewnienie ciepłej wody uzyskiwanej poprzez wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii dla uŜytkowników obiektu i kompleksu hali widowiskowo-
sportowej w Krapkowicach. Realizacja projektu będzie słuŜyła uŜytkownikom hali, 
mieszkańcom Gminy Krapkowice oraz społeczeństwu województwa opolskiego bez względu 
na płeć, wiek, miejsce zamieszkania, niezaleŜnie od wykształcenia, czy teŜ statusu społeczno-
zawodowego.  

Celem inwestycji jest osiągnięcie efektu społecznego- stworzenie bezpiecznego środowiska i 
dogodnych warunków Ŝycia dla społeczności naszego regionu poprzez ograniczenie emisji 
szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, a takŜe poprawy jakości infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej poprzez moŜliwości przeznaczenia większych środków finansowych na zakup 
np. nowoczesnych przyrządów do ćwiczeń, infrastruktury obiektu hali: bramki, ławki 
rezerwowych itp., dzięki uzyskanym oszczędnościom redukcji kosztów ponoszonych przez 
administratora obiektu hali na przygotowanie ciepłej wody uŜytkowej, jak równieŜ wentylacji 
i c.o. 

10.4  Zgodność projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego 

Projekt jest neutralny względem polityki społeczeństwa informacyjnego. 

10.5  Zgodność projektu z prawem zamówień publicznych 

W związku z tym, iŜ obecnie Wnioskodawca nie posiada projektu budowlanego, inwestycja 
będzie realizowana w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Wedle zasad obowiązujących w 
ramach tego systemu zorganizowany będzie jeden przetarg na wykonawstwo projektu i 
realizację inwestycji.  
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Ponadto, Burmistrz Krapkowic, jako inwestor, zastosuje tryb zapytania ofertowego (art. 4 ust. 
8 ustawy Prawo zamówień publicznych) w związku z realizacją obowiązków promocji 
projektu: wykonanie i montaŜ tablicy informacyjnej, tablicy pamiątkowej oraz organizacja i 
obsługa konferencji informacyjno-promocyjnej. 

Postępowania będą przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych. W chwili składania wniosku o dofinansowanie, niniejszego projektu, 
Urząd Miasta i Gminy Krapkowice nie przeprowadził do tej pory Ŝadnego postępowania 
przetargowego w ramach projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

83 
 

Rozdział 11. Spis tabel, map i wykresów 

I.  Spis tabel: 

Tabela 1. Wyniki oceny bieŜącej przeprowadzonej za rok 2010 w strefach województwa 
opolskiego dla kryterium ochrony zdrowia ludzi [WIOŚ] 
Tabela 2. UŜytkowanie powierzchni w gminach powiatu krapkowickiego 
Tabela 3. Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice 
Tabela 4. Straty ciepła dla budynku hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach 
Tabela 5. Podział wydatków na koszty całkowite, koszty kwalifikowane  
Tabela 6. Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych projektu 
Tabela 7. Koszty operacyjne w latach 2010-2014 
Tabela 8. Koszty operacyjne w latach 2015-2022 
Tabela 9. Koszty operacyjne w latach 2023-2030 
Tabela 10. Trwałość finansowa w latach 2012-2016 
Tabela 11. Trwałość finansowa w latach 2017-2021 
Tabela 12. Trwałość finansowa w latach 2022-2026 
Tabela 13. Trwałość finansowa w latach 2027-2030 
Tabela 14. Analiza wraŜliwości 
Tabela 15. Analiza ryzyka 
Tabela 16. Ograniczenie rocznej emisji pyłów i gazów do atmosfery w odniesieniu do 
ogrzewania olejowego dla Wariantu III ln.1 

 
II.  Spis map, rysunków i zdjęć: 

Mapa 1. Lokalizacja projektu na tle innych regionów UE 
Mapa 2. Polska z podziałem na województwa 

 
Rysunek 1. Podział administracyjny województwa opolskiego 
Rysunek 2. Regionalizacja fizyczno-geograficzna wg Kondrackiego [2002] 
Rysunek 3. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych [Opracowanie Ekofizjograficzne woj. 
opolskiego] 
Rysunek 4. Obszary Natura 2000 w województwie opolskim 
[www.geoserwis.gdos.gov.pl] 
Rysunek 5. Schemat działania instalacji solarnej wspomaganej układem pompy ciepła 
Rysunek 6. Schemat działania systemu pompy ciepła z dolnym źródłem zasilania 

 
Zdjęcie 1. Widok hali ze strony północnej 
Zdjęcie 2. Widok hali ze strony południowej 
Zdjęcie 3. PołoŜenie obiektu hali widowiskowo-sportowej Krapkowice – widok lotniczy 

 
 
Rozdział 12. Załączniki do studium wykonalności 
 
Załącznik 1. Rachunek Zysków i Strat dla lat 2014-2030 


