09. ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI
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9.1. Pisma odnośnie współpracy między gminami w zakresie zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Zgodnie z art.19 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne, w sprawie
określenia zakresu współpracy z innymi gminami – zwrócono się do poszczególnych gmin
ościennych z prośbą o informację jak poniżej:
 Czy Gmina ościenna posiada „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe ” lub czy czynione są zamierzenia w tym kierunku,
 Czy istnieją powiązania Gminy ościennej z gminą Goczałkowice-Zdrój w zakresie
pokrywania potrzeb energetycznych, ciepłowniczych, gazowniczych,
 Czy są znane elementy infrastruktury zlokalizowane na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój,
których budowa, rozbudowa lub modernizacja warunkuje zaopatrzenie gminy ościennej,
 Czy są znane elementy infrastruktury związane z zaopatrzeniem w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe, których rozbudowa wymaga uzgodnień z gminą GoczałkowiceZdrój,
 Czy Gminy ościenne wyrażają wolę współpracy z gminą Goczałkowice-Zdrój w zakresie
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe.
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Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne odnośnie współpracy między gminami w zakresie
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wystosowano pisma do gmin: Chybie i
Strumień w powiecie cieszyńskim, Pszczyna w powiecie pszczyńskim, Czechowice-Dziedzice
w powiecie bielskim.
Możliwość współpracy została oceniona na podstawie przysłanych odpowiedzi od gmin
sąsiednich.
Z gmin ościennych gmina Strumień przystąpiła do opracowania ,, Projektu założeń … ’’, natomiast
pozostałe gminy dopiero zamierzają przystąpić do ich realizacji.
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9.2. Zakres współpracy między gminami
Zaopatrzenie w ciepło
Gmina Goczałkowice-Zdrój zaopatrywana jest w ciepło poprzez ogrzewanie indywidualne a także
przez lokalne kotłownie. Nie funkcjonują tu scentralizowane systemy ciepłownicze.
Położenie gminy w stosunku do funkcjonujących najbliższych systemów ciepłowniczych oraz
uwarunkowania lokalne nie dają przesłanek działania w zakresie budowy magistral ciepłowniczych
łączących gminę z gminami sąsiednimi.
W związku z powyższym nie występuje tutaj współpraca pomiędzy gminą Goczałkowice-Zdrój a
gminami sąsiednimi w zakresie ciepłownictwa scentralizowanego oraz nie przewiduje się takiej
współpracy w przyszłości.

Zaopatrzenie w gaz
Gmina Goczałkowice-Zdrój jest gminą zgazyfikowaną..
Przez przedmiotowy teren objęty opracowaniem nie przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia. Na
terenie gminy nie zakłada się rozbudowy systemu przesyłowego. W przypadku pojawienia się
nowych odbiorców gazu z przesyłowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia, warunki przyłączenia i
odbioru gazu będą uzgadniane pomiędzy stronami i będą zależały od uwarunkowań technicznych i
ekonomicznych uzasadniających rozbudowę sieci przesyłowej.
Zaopatrzenie w energię elektryczną
W układzie normalnym zasilanie odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy GoczałkowiceZdrój odbywa się na średnim napięciu 20 kV liniami napowietrznymi i kablowymi oraz sieciami
niskiego napięcia, zasilanych ze stacji energetycznych WN/SN zlokalizowanych na terenie gminy.
Ponadto przez teren gminy przechodzą napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV jedno- i
dwutorowe następujących relacji: Czechowice-Goczałkowice, Goczałkowice-Gocza, ŁaziskaOgrodnicza, Ogrodnicza-Goczałkowice.
W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, gmina Goczałkowice-Zdrój i gminy z nią
sąsiadujące

winny

współpracować

przy

rozbudowie

i

modernizacji

systemów

elektroenergetycznych, stanowiących wspólną infrastrukturę zwiększając w ten sposób
bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.
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Współpraca między gminami w zakresie systemu elektroenergetycznego realizowana będzie
w ramach działalności operatorów – przedsiębiorstw energetycznych (np. budowa przez
przedsiębiorstwo energetyczne nowej linii energetycznej może wymagać współpracy między
gminami w zakresie uzgodnienia trasy jej przebiegu oraz terminu realizacji).
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