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1. Podstawa prawna wprowadzenia Planu ogranicze� w dostarczaniu ciepła: 

a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne z pó�niejszymi zmianami; 

b) Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad 

i trybu wprowadzania ogranicze� w sprzeda�y paliw stałych oraz w dostarczaniu  

i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. Nr 133, poz. 924); 

c) Zarz�dzenie nr 237/08 Wojewody Opolskiego z dnia 28 pa�dziernika 2008r. w sprawie 

okre�lenia obiektów u�yteczno�ci publicznej podlegaj�cych ochronie przed 

wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu ciepła. 

d) Zał�cznik do Zarz�dzenia nr 237/08 Wojewody Opolskiego z dnia 28 pa�dziernika 

2008r. – Wykaz obiektów u�yteczno�ci publicznej podlegaj�cych ochronie przed 

wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu ciepła na terenie województwa 

opolskiego wg stanu na dzie� 30 kwietnia 2020r. (Zał�cznik nr 3). 

 

2. Rodzaje koncesji: 

a) na wytwarzanie ciepła w �ródłach ciepła nr WCC/374/73/W/3/98/DN z pó�niejszymi 

zmianami; 

b) na przesył i dystrybucj� ciepła sieciami ciepłowniczymi nr PCC/392/73/W/3/98  

z pó�niejszymi zmianami. 

 

3. Charakterystyka techniczna �ródła ciepła: 

a) adres: ul. 3-go Maja 39, Krapkowice; 

b) numer kotłowni: K-651.  

 

L.p. Typ Paliwo Wydajno�� jednostki, MW Ilo�� 
1 WR-10 miał w�glowy 13,0 1 

2 WR-4,5 EM miał w�glowy   4,5 1 

Razem moc zainstalowana                    17,5 MW 

 

Szczegółowa charakterystyka systemu ciepłowniczego miasta Krapkowice zawarta  

jest w Programie Pracy Sieci Ciepłowniczej dla miasta Krapkowice opracowanego w oparciu 

o wymagania Rozporz�dzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92). 

 

4. Rodzaje i parametry technologiczne no�nika ciepła oraz sposoby jego regulacji: 

a) no�nikiem ciepła jest woda sieciowa o maksymalnej temperaturze zasilania 135oC, 

powrotu 75oC przy temperaturze -20oC; 

b) płynna regulacja pomp sieciowych pozwala na optymalizacj� ci�nienia dyspozycyjnego 

sieci ciepłowniczej; 



„Plan wprowadzania ogranicze� w dostarczaniu ciepła dla miasta Krapkowice na lata 2021 - 2024” 
 

 6

c) regulacja jako�ciowa no�nika ciepła w zale�no�ci od warunków zewn�trznych wg 

Tabeli regulacyjnej temperatury wody sieciowej (Zał�cznik nr 1); 

d) w przypadku awarii �ródła ciepła lub magistralnej sieci ciepłowniczej nie ma mo�liwo�ci  

zapewnienia awaryjnego dostarczania energii cieplnej do odbiorców. 

 

5. Rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczych: 

a) sieci ciepłownicze wysokich parametrów wykonane s� w dwóch technologiach: starsze, 

tradycyjne wykonane w technologii kanałowej, młodsze wykonane bezkanałowo z rur 

preizolowanych; 

b) kontrola i rejestracja parametrów no�nika ciepła dokonywana jest na wyj�ciu ze �ródła, 

w tym: ilo�� ciepła poprzez licznik ciepła, który rejestruje równie� wielko�� przepływu, 

temperatur� zasilania i powrotu oraz moc chwilow�. Ponadto rejestrowane s� ci�nienia 

zasilania na sieci i powrotu z sieci. 

 

6.   Tabele regulacyjne no�nika ciepła dla poszczególnych wielko�ci ogranicze� w 

            dostarczaniu ciepła: 

a) regulacja jako�ciowa no�nika ciepła w normalnych warunkach eksploatacji w zale�no�ci  

od temperatury zewn�trznej prowadzona jest według aktualnej wersji Tabeli regulacyjnej 

temperatury wody sieciowej 135oC/75oC; 

b) w okresie od 1 wrze�nia do 31 maja ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami  

w dostarczaniu ciepła podlegaj� Odbiorcy pobieraj�cy ciepło na potrzeby grzewcze 

obiektów u�yteczno�ci publicznej obj�te wykazem Zarz�dzenia nr 237/08 Wojewody 

Opolskiego z dnia 28 pa�dziernika 2008r.; 

c) stopniowanie ogranicze� i sposób wprowadzania dla pozostałych odbiorców zawarto  

w Tabeli z zestawieniem zbiorczym planu wprowadzania ogranicze� w dostarczaniu ciepła 

dla miejskiego systemu ciepłowniczego miasta Krapkowice (Zał�cznik 2). 

 

7. Postanowienia ogólne: 

a) ograniczenia w dostarczaniu ciepła za pomoc� sieci ciepłowniczej mog� by� wprowadzane 

po wyczerpaniu przez ECO S.A. z siedzib� w Opolu we współpracy z zainteresowanymi 

podmiotami wszelkich dost�pnych �rodków słu��cych zaspokajaniu potrzeb Odbiorców  

na to ciepło; 

b) plany ogranicze� oraz plany wstrzymania dostarczania ciepła b�d� przedmiotem 

uzgodnie� dokonywanych mi�dzy Dostawc� - ECO S.A. z siedzib� w Opolu a Odbiorcami 

w terminie nie pó�niej ni� na 30 dni przed ich wprowadzeniem; 

c)  ograniczenia w dostarczaniu ciepła nie mog� powodowa�: 

• zagro�enia bezpiecze�stwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów 

technicznych; 
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• zakłóce� w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykonywania  

zada� w zakresie: 

� bezpiecze�stwa lub obronno�ci pa�stwa; 

� opieki zdrowotnej; 

� telekomunikacji; 

� edukacji; 

� wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepła do Odbiorców; 

� ochrony �rodowiska. 

d) zakres i okres ochrony Odbiorców przed ograniczeniami: 

• w okresie od 1 wrze�nia do 31 maja ochronie przed wprowadzeniem ogranicze� 

podlegaj� Odbiorcy pobieraj�cy ciepło na potrzeby gospodarstw domowych, 

szpitale, �łobki, przedszkola oraz inne obiekty u�yteczno�ci publicznej okre�lone 

przez Wojewod�; 

• ograniczenia w dostarczaniu ciepła polegaj� na obni�eniach jako�ciowych  

lub ilo�ciowych no�nika ciepła  nie powoduj�cych zamarzni�cia sieci i instalacji   

 ciepłowniczych oraz umo�liwiaj�cy utrzymanie temperatury w: 

� lokalach mieszkalnych +10 OC; 

� innych  +5 OC.   

      e) ograniczenia w dostawie ciepła dla odbiorców mog� by� stosowane do wielko�ci 

gwarantuj�cych utrzymanie cyrkulacji czynnika grzewczego w sieci 

i instalacji ciepłowniczej, zapobiegaj�cej zamarzni�ciu układu ciepłowniczego. 

 

8. Zasady wprowadzania ogranicze� w dostarczaniu ciepła: 

a) powiadomienie Odbiorców (w formie apelu) o konieczno�ci oszcz�dzania energii cieplnej  

w zwi�zku z ograniczeniami dostaw opału; 

b) pierwszy stopie� ograniczenia: 

Wstrzymanie dostaw energii cieplnej dla potrzeb ciepłej wody u�ytkowej  

(z wyj�tkiem obiektów słu�by zdrowia, edukacji, telekomunikacji i zwi�zanych  

z bezpiecze�stwem lub obronno�ci� pa�stwa), zapewnienie cyrkulacji wody zapobiegaj�ce 

zamarzni�ciu instalacji; 

      c)   drugi stopie� ograniczenia:  

            W przypadku wyst�pienia krótkookresowego braku poda�y w�gla energetycznego 

dla przedsi�biorstw ciepłowniczych zwi�zanego z sytuacj� wewn�trz kraju, przedsi�biorstwo 

wprowadza drugi stopie� ograniczenia w dostawie ciepła z sieci ciepłowniczej. 

Krótkookresowy brak poda�y w�gla energetycznego mo�e by� spowodowany: katastrofami 

transportowymi, strajkiem, kl�skami �ywiołowymi, zamieszkami społecznymi.  

O krótkookresowym braku poda�y mo�na mówi� wtedy, gdy wiadomo, �e po ustaniu 

okre�lonych przyczyn, nast�pi równowaga na rynku w�gla energetycznego. Mo�liwe jest 



„Plan wprowadzania ogranicze� w dostarczaniu ciepła dla miasta Krapkowice na lata 2021 - 2024” 
 

 8

tak�e wprowadzenie pierwszego stopnia ograniczenia w dostawie ciepła z sieci ciepłowniczej 

w przypadku wyst�pienia problemów finansowych przedsi�biorstwa uniemo�liwiaj�cych  

w sposób dostateczny nabywanie w�gla energetycznego od dostawców; 

d)  trzeci stopie� ograniczenia: 

         W przypadku wyst�pienia trwałego braku poda�y w�gla energetycznego  

dla przedsi�biorstw ciepłowniczych lub, gdy z powodu trwałego braku równowagi na rynku 

w�gla, b�dzie wprowadzona reglamentacja paliw nie pokrywaj�ca pełnego 

zapotrzebowania na opał do produkcji ciepła, wprowadza si� trzeci stopie� ograniczenia  

w dostawie ciepła z sieci ciepłowniczej. Trwały brak poda�y lub trwały brak równowagi  

na rynku paliw mo�e by� spowodowany: niestabiln� sytuacj� gospodarcz� na �wiecie, 

stanem zagro�enia bezpiecze�stwa pa�stwa, wprowadzeniem ogranicze� w sprzeda�y 

paliw przez organy administracji rz�dowej. 

e)   przerwanie dostawy ciepła: 

         W przypadku, gdy nast�pi całkowity brak dostaw w�gla energetycznego do ciepłowni,  

bez jakichkolwiek perspektyw na jego wznowienie, a zapas osi�gnie poziom dwudniowy, 

ciepłownia zostanie wył�czona i dostawa ciepła do odbiorców zasilanych z sieci 

ciepłowniczej zostanie przerwana. 

 

9. Szczegółowy tryb wprowadzania ogranicze� w dostarczaniu ciepła: 

a) postanowienia ogólne: 

• wprowadzenie stopni ograniczenia dostaw ciepła zarz�dza Zarz�d ECO S.A.; 

• o wprowadzeniu stopni ogranicze� dostaw ciepła nale�y powiadomi� wła�ciwy 

zespół reagowania kryzysowego oraz odbiorców ciepła, których stopie� 

ograniczenia dotyczy. Upowa�nieni pracownicy przedsi�biorstwa maj� prawo 

kontrolowania pracy zewn�trznych i wewn�trznych instalacji cieplnych w celu 

wła�ciwego ustalenia wielko�ci ogranicze� w dostawie ciepła. 

b) postanowienie szczegółowe: 

• pierwszy stopie� ograniczenia w dostawie ciepła z sieci ciepłowniczej polega  

na takim ustawieniu regulatorów w w�złach cieplnych Odbiorców, aby wstrzyma� 

przygotowanie ciepłej wody u�ytkowej; 

• drugi stopie� ograniczenia w dostawie ciepła z sieci ciepłowniczej polega na takim 

ustawieniu regulatorów pogodowych w w�złach cieplnych, aby zapewni� 

temperatury: 

� w lokalach mieszkalnych  + 150C (85% mocy zamówionej); 

� w innych pomieszczeniach + 100C (75% mocy zamówionej).  

W czasie, gdy w pomieszczeniach nie przebywaj� ludzie, wskazane  

jest zastosowanie obni�e� temperatur do poziomu zapewniaj�cego bezpieczne 
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wychłodzenie pomieszcze� tak, aby nie dopu�ci� do zamarzni�cia instalacji 

grzewczej. 

• trzeci stopie� ograniczenia w dostawie ciepła z sieci ciepłowniczej polega na takim 

ustawieniu regulatorów pogodowych w w�złach cieplnych, aby zapewni� 

temperatury: 

� w lokalach mieszkalnych  + 100C (75% mocy zamówionej); 

� w innych pomieszczeniach + 50C (63% mocy zamówionej). 

W czasie, gdy w pomieszczeniach nie przebywaj� ludzie nale�y obowi�zkowo 

wprowadzi� obni�enia temperatur do bezpiecznych poziomów tak, aby nie dopu�ci� 

do zamarzni�cia instalacji grzewczej. 

• przerwanie dostawy ciepła do Odbiorców wi��e si� z całkowitym wył�czeniem 

ciepłowni i w�złów cieplnych. Po wył�czeniu systemu ciepłowniczego nale�y  

z instalacji ciepłowni, sieci ciepłowniczych, w�złów cieplnych, wewn�trznych 

instalacji odbiorczych oraz wszelkich urz�dze� towarzysz�cych opró�ni� całkowicie 

czynnik grzewczy (wod�), aby nie doprowadzi� do zniszcze� mog�cych powsta� 

wskutek oddziaływania ujemnej temperatury zewn�trznej na zimne instalacje 

grzewcze. 

 

10.   Sposób podawania do publicznej wiadomo�ci informacji o planowanym wprowadzeniu 

ogranicze� w dostarczaniu ciepła: 

a) prasa lokalna; 

b) lokalne rozgło�nie radiowe; 

c) tablice ogłosze�.  
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ZAŁ�CZNIK NR 1 

 

Tabela regulacyjna wody sieciowej K-651 Krapkowice 

 

Tzew., 
o
C Tzad. zasilania, 

o
C Tzad. powrotu, 

o
C 

12 65,0 41,0 

11 65,0 41,0 

10 65,0 41,0 

9 65,0 42,0 

8 65,0 42,0 

7 67,0 42,0 

6 70,0 44,0 

5 74,0 46,0 

4 77,0 47,0 

3 81,0 49,0 

2 84,0 50,0 

1 87,0 52,0 

0 91,0 53,0 

-1 94,0 55,0 

-2 97,0 56,0 

-3 101,0 58,0 

-4 104,0 59,0 

-5 107,0 60,0 

-6 110,0 62,0 

-7 114,0 63,0 

-8 117,0 64,0 

-9 120,0 65,0 

-10 123,0 67,0 

-11 126,0 68,0 

-12 129,0 69,0 

-13 132,0 70,0 

-14 135,0 71,0 

-15 135,0 72,0 

-16 135,0 73,0 

-17 135,0 73,0 

-18 135,0 74,0 

-19 135,0 74,0 

-20 135,0 75,0 

 



ZAŁ�CZNIK NR 2 

Zestawienie zbiorcze planu wprowadzania ogranicze� w dostarczaniu ciepła wprowadzanych w ECO S.A. z siedzib� w Opolu      

dla miejskiego systemu ciepłowniczego miasta KRAPKOWICE 

  
 

Lp. 
 

 
Rodzaj ograniczenia 

 
Przyczyna wprowadzenia ogranicze� 

 
Osoba wprowadzaj�ca ograniczenia 

 
Sposób wprowadzenia ograniczenia 

1. 2 3 4 5 

1. 
Pierwszy stopie� 

ograniczenia 

Nieregularna dostawa w�gla 
energetycznego spowodowana  katastrofami 
transportowymi, strajkiem, kl�skami 
�ywiołowymi, zamieszkami społecznymi. 
Wiadomo, �e po ustaniu przyczyny nast�pi 
równowaga na rynku w�gla energetycznego. 
Wyst�pienie problemów płatniczych 
przedsi�biorstwa. 

 
 
 

Zarz�d ECO S.A. 

Grupom Odbiorców, których dotycz� 
ograniczenia wstrzymuje si� dostaw� 
energii cieplnej dla potrzeb 
przygotowania ciepłej wody u�ytkowej. 

2. Drugi stopie� ograniczenia 

Krótkookresowy brak poda�y w�gla 
energetycznego spowodowany  katastrofami 
transportowymi, strajkiem, kl�skami 
�ywiołowymi, zamieszkami społecznymi. 
Wiadomo, �e po ustaniu przyczyny nast�pi 
równowaga na rynku w�gla energetycznego. 
Wyst�pienie problemów płatniczych 
przedsi�biorstwa. 

 
 
 

Zarz�d ECO S.A. 

Zmiana nastawy regulatorów 
pogodowych zapewniaj�ce uzyskanie 
temperatury: 
 a) w lokalach mieszkalnych + 15

0
C, 

 b) w innych pomieszczeniach  + 10
0
C. 

3. Trzeci stopie� ograniczenia 

Trwały brak poda�y w�gla energetycznego 
dla przedsi�biorstw energetycznych 
spowodowany niestabiln� sytuacj� 
gospodarcz� w kraju, stanem zagro�enia 
bezpiecze�stwa pa�stwa, wprowadzeniem 
ogranicze� w sprzeda�y paliw przez organy 
administracji rz�dowej. 

 
 
 

Zarz�d ECO S.A. 

Zmiana nastawy regulatorów 
pogodowych zapewniaj�ce uzyskanie 
temperatury: 
 a) w lokalach mieszkalnych + 10

0
C. 

 b) w innych pomieszczeniach  + 5
0
C. 

4. Przerwanie dostawy ciepła 

Całkowity brak dostaw w�gla 
energetycznego, bez perspektyw na ich 
wznowienie, a zapas osi�gn�ł poziom 
dwudniowy. 

 
Zarz�d ECO S.A. 

Wył�czenie całkowite ogrzewania. Nie 
doprowadzenie do zniszcze� instalacji 
grzewczych wskutek oddziaływania 
ujemnej temperatury zewn�trznej. 

 

Opole, 23.04.2021r. 
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ZAŁ�CZNIK NR 3 
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wg stanu na 30 kwietnia 2020r. 

 

���	����������	��	�
���� �� !"#� �$!%"� �"& "��'!()#*� �+,(-��'!()#*� �,&(&%".&(%!(��'!()#*�  "/!�

1. 

�������	��	� �����	��

Urz�d Miejski 
 �����	��
ul. Krapkowicka 6 

Administracja publiczna 

 
 

2. Stra� Miejska 
 �����	��
ul. Krapkowicka 4 

 

3. Posterunek Policji  
�����	��
ul. Krapkowicka 4 

 

4. Gminny O�rodek Zdrowia 
�����	��
ul. Szkolna 2 

Opieka zdrowotna 

 

5. Apteka „Api – Med‘’ 
�����	��
ul. Strzelecka 2A 

 

6. Apteka „Na dobre i na złe‘’ 
 �����	��
ul. Krapkowicka 8 

 

7. 
Apteka „Tobie Bliska’’ 
 Marcin Mroche� 

 �����	��
Al. 	w. Urbana4 

 

8. Zakład Opieki Leczniczej 
�0,"1+1(�
ul. Główna 23 

 

9. 
Sanatorium „Sebastianeum 
Silesiacum’’ 

���	
2������	�
ul. Parkowa 1B 

 

10. O�rodek Pomocy Społecznej 
 �����	��
ul. Strzelecka 20 

Opieka społeczna i socjalna 

 

11. Dom Spokojnej Staro�ci 	w. Barbary 
���	��
��
ul. Polna 24 

 

12. 
Liceum Ogólnokształc�ce  
w Gogolinie 

 �����	��
ul. Szkolna 19 

O�wiata 

 

13. 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 
w Gogolinie 

�����	��
ul. Krapkowicka 141 

 

14. 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Gogolinie 

�����	��
ul. Strzelecka 39 

 

15. 
Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Kamieniu 	l�skim  

 ���	
2������	�
ul. Klasztorna 2 

 

16. 
Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Góra�d�ach 

 �������
�
ul. Chorulska 5 

 

17. Filia PSP nr 3 w Zakrzowie 
�����	��
ul. Mickiewicza 141 

 

18. PP nr 1 w Gogolinie 
 �����	��
ul. Szpitalna 4 

 

19. PP w Góra�d�ach 
�������
�
ul. Dworcowa 7 

 



„Plan wprowadzania ogranicze� w dostarczaniu ciepła dla miasta Krapkowice na lata 2021 - 2024” 
 

 13

���� �� !"#� �$!%"� �"& "��'!()#*� �+,(-��'!()#*� �,&(&%".&(%!(��'!()#*�  "/!�

20. PP nr 3 w Gogolinie 
�����	��
ul. Strzelecka 34 

 

21. 
Niepubliczne Przedszkole  
w Kamionku 

 ���	
2������	�
ul. Ogrodowa 3 

 

22. 
Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Malni 

�������
�
ul. Podgórna 3 

 

 

���� �� !"#� �$!%"� �"& "��'!()#*� �+,(-��'!()#*� �,&(&%".&(%!(��'!()#*�  "/!�

23. 

�������	��	� �����	��

Gminny O�rodek Kultury 
�����	��
pl. Dworcowy 5 

Kultura 

 

24. Gminna Biblioteka Publiczna 
�����	��
ul. Krapkowicka 2 

 

25. Zespół Rekreacyjno-Sportowy 
�����	��
al. Przyjaciół Dubendorf 

Inny ogólnodost�pny budynek 

 

26. 
Komunalne Przedsi�biorstwo  
Wielobran�owe 

�����	��
ul. Ligonia 15 

 

27. Bank Spółdzielczy „Gogolin’’ 
47 �����	� 

ul. Strzelecka 13 
 

28. Bank ING/ oddział w Gogolinie 
 �����	��
ul. Strzelecka 1  

 

29. Centrum Przesiadkowe 
�����	� 

Plac Dworcowy 2 
 

30. Poczta Polska 
 �����	� 

ul. Ligonia 2 
 

31. 
Sanktuarium �w. Jacka – Centrum 
Konferencyjne  

 ��	
2������	 
ul. Parkowa 1A 

 

32. 
Zespół rekreacyjno- sportowy  
w Gogolinie 

 �����	� 

Al. Przyjaciół Dubendorf 
 

33. Hotel „ Aviator ‘’ 
���	
2������	 
ul. Lotnicza 5-7 

 

34. 
Hotel – Pałac Łucja, 
Agraria Claudii Sp. z o.o.  

������� 

ul. Stawowa 9 
 

35. Hotel ,, Linder „ 
����	� 

ul. Opolska 46 
 

36. Restauracja „ Linder ‘’ 
����	��
ul. Opolska 46 

 

37. Zajazd „ Karolinka ;; 
�����	� 

ul. Kasztanowa 30 
 

38. Restauracja „ Ewa ‘’ 
���	
2���� 
ul. Plac My�liwca 15 

 

39. Agroturystyka „ Stary Młyn ‘’ 
�����	
� 

ul. Krapkowicka 57 
 

40. Sklep „ Tomi-Markt ‘’ 
�����	� 

Al. 	w. Urbana 4 
 

41. Sklep „ Tomi-Markt ‘’ 
�����	��
ul. Przyjaciół Schongau 25 

 

42. Sklep „ Tomi-Markt ‘’ 
 ���	
2��� 

ul. Plac My�liwca 1 
 

43. Sklep „ Biedronka ‘’ �����	�  
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ul. Strzelecka 19 

44. OSP Gogolin 
�����	� 

ul. Krapkowicka 4 
Stowarzyszenie 

 

45 OSP Odrow�� ��������
ul. Szkolna�

 

 

���� �� !"#� �$!%"� �"& "��'!()#*� �+,(-��'!()#*� �,&(&%".&(%!(��'!()#*�  "/!�

46. 

�������	��	�
�������	�
�
�

OSP Kamie� 	l 
 ���	
2��� 

ul. Plac My�liwca 6 

 

 

47. OSP Obrowiec 
 �����	
� 

ul. Ł�kowa 3 
 

48. OSP Góra�d�e 
�������
 

ul. Dworcowa 10A 
 

49. OSP Zakrzów 
 ��������
ul. Parkowa 15 

 

50. Parafia PWNSPJ 
�����	� 

ul. Strzelecka 30 

Kult Religijny  

 

51. Parafia Gogolin – Karłubiec  
 �����	� 

ul. Krapkowicka 102 
 

52. Parafia w Kamieniu 	l.  
 ���	
2��� 

Pl. My�liwca 30 
 

53. Parafia w Góra�d�ach  
�������
 

ul. Dworcowa 1a 
 

54. Parafia w Obrowcu 
�����	
� 

ul. Krapkowicka 3 
 

55. Parafia w Malni 
�������
 

ul. Polna 11 
 

56. Urz�d Miasta i Gminy 
 �������	�
�
ul. 3 Maja 17 

Administracja publiczna 

 

57. 
Komenda Powiatowa Pa�stwowej 
Stra�y Po�arnej  

�������	�
 

ul. 3-go Maja 19 
 

58. Komenda Powiatowa Policji  
 �������	�
 

ul. Sadowa 25 
 

59. Starostwo Powiatowe  
�������	�
 

ul. Kili�skiego 1  
 

60. Krapkowickie Centrum Zdrowia 
�������	�
�
os. XXX- lecia 21 

Opieka zdrowotna 

 

61. Krapkowickie Centrum Zdrowia 
 �������	�
�
ul. Szkolna  7 

 

62. Krapkowickie Centrum Zdrowia  
��������	�
  

ul. Piastowska  
 

63. 
Niepubliczny Zespół Opieki 
Zdrowotne s.c. „ Delta ‘’ 

�������	�
�
o�. XXX- lecia 17 

 

64. 	rodowiskowy Dom Samopomocy 
�������	�
�
os. XXX lecia 23 

Opieka społeczna i socjalna 

 

65. 
Warsztat Terapii Zaj�ciowej 
(Biblioteka) 

 �������	�
�
ul. Mickiewicza 1 

 

66. O�rodek Pomocy Społecznej 
 �������	�
�
ul. Damrota 2 
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67. Dom Pomocy Społecznej „Anna” 
 �������	�
�
ul. Ogrodowa 5 

 

68. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 
 �������	�
�
ul. Kwiatowa7 

O�wiata  

 

���� �� !"#� �$!%"� �"& "��'!()#*� �+,(-��'!()#*� �,&(&%".&(%!(��'!()#*�  "/!�

69. 

�������	��	�

�������	�
�
�

Przedszkole Publiczne Nr 2 
�������	�
�
ul. Moniuszki 6 

 

 

70. Przedszkole Publiczne Nr 6 
 �������	�
�
ul. Buczka 11 

 

71. Przedszkole Publiczne Nr 8 
 �������	�
�
os. XXX Lecia 18 

 

72. Zespół Szkól Sportowych Nr 5 
 �������	�
�
os. XXX lecia 24 

 

73. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 
 �������	�
�
ul. Szkolna 3 

 

74. 
Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana 
Tuwima w Krapkowicach 

 �������	�
�
ul. Ko�cielna 10 

 

75. Przedszkole Publiczne nr 1 
�������	�
�
ul. Moniuszki 12 

 

76. Zespół Szkół im. Jana Kili�skiego 
�������	�
�
ul. ks. Duszy 7 

 

77. Hala Sportowa im. W. Piechoty 
�������	�
 

ul. Jana Kili�skiego 3  
Inny ogólnodost�pny budynek 

 

78. Pływalnia „ Delfin ‘’ 
�������	�
 

ul. Wrzosów 2 
 

79. Miejsko- Gminna Bibliotek Publiczna  
��������	�
 

ul. S�dowa 21 

Kultura 

 

80. 
Biblioteka Publiczna Miejsko- 
Gminna. Filia dla dzieci 

 �������	�
� 
ul. Henryka Sienkiewicza 9 

 

81. 
Miejsko- Gminna Biblioteka 
Publiczna 

 �������	�
 

ul. Mickiewicza 1  
 

82. Krapkowicki Dom Kultury 
 �������	�
 

ul. Prudnicka 7 
 

83. ����
�
���	�
Brak jest obiektów podlegaj�cych 
ochronie w przypadku wprowadzenia 
ogranicze� w dostawach ciepła 

   

84. ����
�
Brak jest obiektów podlegaj�cych 
ochronie w przypadku wprowadzenia 
ogranicze� w dostawach ciepła 

   

85. 

���	
����	�
�

Urz�d Miejski 
���	
����	�
�
ul. Chrobrego 34 

Administracja publiczna  

86. Przychodnia Lekarska 
 ���	
����	�
 

Plac 1 Maja 1 
Ochrona Zdrowia 

 

87. Przychodnia Lekarska Kr�pna 
���	
����	�
� 
Ul. Nowa 3 

 

88. 
Miejsko-Gminny O�rodek Pomocy 
Społecznej 

���	
����	�
�
ul. Piastów 20 

Opieka społeczna i socjalna  

89. 
Szkoła Podstawowa nr 1 im Janusza 
Korczaka 

���	
����	�
� O�wiata  
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ul. Chrobrego 36 

90. 
Szkoła Podstawowa nr 2  
w Zdzieszowicach 

���	
����	�
�
pl. 1 Maja 1 

 

 

���� �� !"#� �$!%"� �"& "��'!()#*� �+,(-��'!()#*� �,&(&%".&(%!(��'!()#*�  "/!�

91. 

�������	��	� ���	
����	�
�

Szkoła Podstawowa 
w 
yrowej 

 ���	
����	�
�
ul. Wojska Polskiego 4 

O�wiata 

 

92. 
Szkoła Podstawowa nr 3 
i Gimnazjum w Zdzieszowicach 

���	
����	�
�
ul. Nowa 5 

 

93. 
Szkoła Podstawowa w Kr�pnej 
 

 ��3����
ul. Zdzieszowicka 35 

 

94. Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
���	
����	�
�
Góra 	w. Anny 21A 

 

95. 
Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Januszkowicach 

 ��3����
ul. Lesia�ska 6 

 

96. Publiczne Przedszkole Nr 2 
 ���	
����	�
�
pl. 1 Maja 11 

 

97. Publiczne Przedszkole Nr 3 
���	
����	�
�
ul. Zielona 19a 

 

98. Publiczne Przedszkole Nr 5 
���	
����	�
�
ul. Zielona 19a 

 

99. Publiczne Przedszkole Nr 6 
���	
����	�
�
os. Piastów 6 

 

100. 

łobek Samorz�dowy  
w Zdzieszowicach 

���	
����	�
�
os. Piastów 20 

 

101. 
Katolickie Przedszkole Niepubliczne 
”Ochronka” 

 ���	
����	�
�
ul. Dworcowa 4a 

 

102. Publiczne Przedszkole w 
yrowej 
���	
����	�
�
ul. Wojska Polskiego 4 

 

103. Poczta Polska 
 ���	
����	�
 

Ul. Powsta�ców 	l.1 

Inny ogólnodost�pny budynek 

 

104. 
Miejsko- Gminny O�rodek kultury, 
Sportu i Rekreacji 

���	
����	�
 

Ul. Powsta�ców 	l. 7 
 

105. Komisariat Policji 
 ���	
����	�
 

Ul. Filarskiego 17 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                      


