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10. Zakres współpracy z innymi
gminami

Załączniki:
1. Materiały dotyczące współpracy Gminy Ujazd z gminami sąsiednimi.
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Zakres współpracy między gminami obejmuje:

Zaopatrzenie w ciepło

Gmina Ujazd zaopatrywana jest w ciepło z lokalnych kotłowni lub poprzez ogrzewanie
indywidualne.
Nie funkcjonują tu scentralizowane systemy ciepłownicze oraz nie przewiduje się
budowy takich systemów w przyszłości.
PołoŜenie Gminy Ujazd w stosunku do funkcjonujących najbliŜszych systemów
ciepłowniczych oraz uwarunkowania lokalne (charakter zabudowy gminy, brak duŜych
odbiorców ciepła) nie dają przesłanek działania w zakresie budowy magistral
ciepłowniczych łączących gminę z gminami sąsiednimi, ze względu na duŜe odległości.

W związku z powyŜszym nie występuje tutaj współpraca pomiędzy Gminą Ujazd a
gminami sąsiednimi w zakresie ciepłownictwa scentralizowanego oraz nie przewiduje
się takiej współpracy w przyszłości.

Zaopatrzenie w gaz

Gmina Ujazd jest gminą niezgazyfikowaną.
Przewiduje się zgazyfikowanie gminy, w pierwszej kolejności terenów rozwojowych przy
autostradzie A-4 w Olszowej.
Istnieją moŜliwości dostarczenia gazu ziemnego do gminy z gazociągu wysokiego
ciśnienia relacji Zdzieszowice – Blachownia (odgałęzienie do stacji redukcyjno
pomiarowej Strzelce Opolskie), z gazociągu wysokiego ciśnienia Tworóg – Kędzierzyn
– Koźle oraz ze stacji redukcyjno pomiarowej I stopnia w Sławięcicach.

Rozbudowa systemu gazowniczego na teren Gminy Ujazd moŜe w przyszłości
wymagać współpracy między gminami.
Współpraca między gminami realizowana będzie w ramach działalności przedsiębiorstw
energetycznych (np. przy budowie przez przedsiębiorstwo energetyczne nowego
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gazociągu konieczna będzie współpraca między gminami w zakresie uzgodnienia trasy
jego przebiegu).
Zaopatrzenie w energię elektryczną

Gmina Ujazd zasilana jest w energię elektryczną liniami średniego napięcia
wyprowadzonymi z GPZ

Piastów i GPZ Strzelce Opolskie połoŜonych na terenie

Strzelec Opolskich oraz GPZ Chemik zlokalizowanego w Kędzierzynie – Koźlu.
Przez gminę przebiegają równieŜ dwutorowe linie wysokiego napięcia 110 kV:
- relacji Blachownia – Strzelce Opolskie i Blachownia – Strzelce Piastów,
- relacji Blachownia – Łabędy i Blachownia – Huta Łabędy.
Ponadto przez Gminę Ujazd przebiega linia napowietrzna wysokiego napięcia 220 kV
relacji Łagisza – Blachownia.

Występują

więc

powiązania

z

między

gminami

w

ramach

systemu

elektroenergetycznego.

W związku z planowanym rozwojem gminy i uzbrajaniem nowych terenów w tym
terenów rozwojowych nie moŜna wykluczyć, iŜ w przyszłości konieczna będzie
współpraca pomiędzy Gminą Ujazd a innymi gminami w zakresie systemu
elektroenergetycznego.

Współpraca między gminami w zakresie systemu elektroenergetycznego realizowana
będzie w ramach działalności przedsiębiorstw energetycznych (np. budowa przez
przedsiębiorstwo energetyczne nowej linii energetycznej moŜe wymagać współpracy
między gminami w zakresie uzgodnienia trasy jej przebiegu oraz terminu realizacji).

