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Wprowadzenie
Nieustanny wzrost zapotrzebowania na
energię jest efektem rozwoju gospodarczego, bowiem każdy proces gospodarowania musi być zasilany energetycznie
a rozporządzanie energią jest kluczem
do dostępności zasobów naturalnych.
Znaczenie energii wynika także stąd, iż
każdą z jej form można zamienić na ciepło, światło lub pracę, a te są niezbędne
nie tylko dla życia na Ziemi ale i funkcjonowania wszechświata.
Do wzrostu zużycia energii przyczyniły się
zwłaszcza rewolucja naukowo-techniczna
oraz gwałtowny wzrost liczby ludności na
świecie. Stąd też 2/3 zużytej energii przez
naszą cywilizację przypada na ostatnie
stulecie. Obecnie potrzeby te są pokrywane głównie dzięki paliwom kopalnym.
Zasoby tych paliw są jednak ograniczone,
ponadto koszty ich pozyskiwania są coraz wyższe a tak intensywne wykorzystanie wywiera bardzo niekorzystny wpływ
na zasoby natury. Współczesna cywilizacja doprowadziła do systematycznie
wzrastającej emisji CO2, która przewyższa możliwości absorpcji przez środowisko. Programy redukcji emisji tego gazu
podjęto już w wielu krajach. Bardzo ważną rolę w działaniach na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych odgrywa
Unia Europejskia. Poza tym iż jest stroną
Protokołu z Kioto, to podejmuje działania
znacznie przekraczające zobowiązania
wynikające z podpisanych dokumentów.

W „Pakiecie klimatyczno-energetycznym”
z 17 grudnia 2008 roku, UE zobowiązała
się, że do 2020 roku zredukuje emisję gazów cieplarnianych wyrażonej w ekwiwalencie CO2 o 20%. Redukcja emisji gazów
cieplarnianych następować może m.in.
poprzez zastępowanie paliw kopalnych
produkcją energii z OZE. W tym samym
okresie UE zwiększy z 8,5% do 20% udział
odnawialnych źródeł energii (OZE) w całkowitej produkcji energii.
W przyjętym „Pakiecie” zwrócono uwagę, iż OZE mają charakter lokalny i tam
je należy wykorzystywać, gdzie znajdują
się ich zasoby, np: do ogrzewania domów
jednorodzinnych lub w lokalnych systemach grzewczych. Z tego dokumentu
wynika też, że największe znaczenie spośród OZE w dalszym ciągu będzie miała
biomasa. W Polsce w 2009 roku jej udział
w produkcji energii pierwotnej z OZE
wyniósł 94,5%. Ta tendencja będzie się
w najbliższych latach utrzymywała, a służyć mają temu tworzone przez Komisję
Europejską rynkowe zachęty do jej wykorzystania i usuwania barier utrudniających jej stosowanie w energetyce. Powszechne jej wykorzystanie na cele energetyczne może stymulować rozwój wsi
i rolnictwa.
Niniejsza publikacja ma na celu wskazanie możliwości rozwoju odnawialnych
źródeł energii we wszystkich regionach
naszego kraju.
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1.2. Źródła energii odnawialnej

Rodzaje energii odnawialnej,
jej źródła oraz ocena ich zasobów

W prawodawstwie polskim odnawialne źródło energii zostało zdeﬁniowane
w Ustawie Prawo energetyczne z dnia
10 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625, z późniejszymi zmianami, ostatnia z dnia 08 stycznia 2010 r.).
W myśl punktów 20 i 20a art. 3 tej ustawy, odnawialne źródło energii – źródło
wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania
słonecznego, geotermalną, fal, prądów
i pływów morskich, spadku rzek oraz
energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu po-

1.1. Klasyﬁkacja zasobów energii
Z wyjątkiem energii przypływów i odpływów mórz, które powodowane są oddziaływaniem grawitacyjnym oraz energii wnętrza ziemi, wszystkie pozostałe jej
zasoby biorą początek z promieniowania
słonecznego. Dopływająca do geobiosfery energia słoneczna umożliwia przebieg
procesów hydrologicznych, biologicznych, chemicznych i ﬁzycznych, w wyniku których przetwarzana jest na energię
cieplną, wodną, wiatrową oraz biomasę.

Również kopalne paliwa węglowodorowe są wynikiem oddziaływania słońca,
ponieważ powstały z powolnej przemiany biomasy pod ciśnieniem i przy wysokiej temperaturze. Wiek tych paliw zawiera się w przedziale od przynajmniej kilku
tysięcy lat dla młodych pokładów torfu
do setek milionów lat dla węgla kamiennego. Na rysunku 1 przedstawiono klasyﬁkację zasobów energii wg kryterium odnawialności i pochodzenia.

Pierwotne źródła energii
Woda

ZASOBY ENERGII

Wiatr
nieodnawialne

organiczne

nieorganiczne

nieorganiczne

minerały

paliwa rolinne

energia słoneczna

(pierwiastki
wykorzystywane
w reakcjach)

drewno, i jego
odpady, słoma, itp.

energia wiatru

energia wód ldowych

siła mini ludzi
i zwierzt

energia geotermalna

paliwa zwierzce
(nawóz)

energia wód morskich

stałe

wgiel kamienny
i brunatny, torf

uran

syntezy

cieplna

maretermiczna,
rónice temperatur
warstw
powierzchniowych
i głbszych wody
morskiej

kinetyczna

maredynamiczna

energia
pływów

ródło: Opracowanie własne.

Energia elektryczna

Ruch atmosfery

Elektrownie wiatrowe

Energia cieplna i elektryczna

Energia fal

Elektrownie falowe

Energia elektryczna

Prądy oceaniczne

Elektrownie wykorzystujące
prądy oceaniczne

Energia elektryczna

Elektrownie wykorzystujące
ciepło oceanów

Energia elektryczna

Pompy ciepła

Energia cieplna

Kolektory i cieplne
elektrownie słoneczne

Energia cieplna

Fotoogniwa i elektrownie
słoneczne

Energia elektryczna

Fotoliza

Paliwa

Ogrzewanie i elektrownie
cieplne

Energia cieplna i elektryczna

Urządzenia przetwarzające

Paliwa

Promieniowanie słoneczne

gazowe

gazy naturalne,
gaz ziemny,
metan kopalniany

Biomasa

Produkcja biomasy

łupki i piaski
bitumiczne

energia
falowania

Rysunek 1. Klasyﬁkacja zasobów energii

Formy uzyskanej energii

Elektrownie wodne

Promieniowanie
słoneczne

ropa naftowa

Techniczne procesy
przemiany energii

Parowanie, topnienie lodu
i śniegu, opady

Nagrzewanie powierzchni
ziemi i atmosfery

płynne

rozszczepienia

Naturalne procesy
przemiany energii

organiczne

Słońce

odnawialne

wstałego w procesach odprowadzania
lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych
i zwierzęcych; biogaz rolniczy – paliwo
gazowe otrzymywane z surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów
zwierzęcych, produktów ubocznych lub
pozostałości przemysłu rolno-spożywczego lub biomasy leśnej w procesie fermentacji metanowej.
Tak więc pod pojęciem odnawialnych
źródeł energii kryją się instalacje, w tym
urządzenia, które w procesie wytwarzania energii korzystają z zasobów odnawialnych (tab. 1).

Tabela 1. Podział odnawialnych źródeł energii.

Księżyc Ziemia

6

Rozpad izotopów

Źródła geotermalne

Ogrzewanie i elektrownie
geotermalne

Energia cieplna i elektryczna

Grawitacja

Pływy wód

Elektrownie pływowe

Energia elektryczna

Źródło: Lewandowski W. M. 2006: Proekologiczne odnawialne źródła energii., Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, s. 68.
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1.3. Potencjał zasobów energii
odnawialnej
Zasoby energii odnawialnej to złoża, pokłady, potencjał, które można użyć do
produkcji energii i które w dostępnej
człowiekowi skali czasowej nie ulegają
wyczerpaniu. Zasoby energii odnawialnej zależą głównie od położenia geograﬁcznego, warunków geologicznych i zasobów wód płynących. Ocena poziomu
tych zasobów w Polsce jest przedmiotem
różnych analiz. Najczęściej są to szacunki,
wyrażające potencjał techniczny, to jest
ilość energii, jaką w ciągu roku można
uzyskać z krajowych zasobów OZE, przy
wykorzystaniu najnowszych technologii
konwersji energii. W ekspertyzie wykonanej na zamówienie Ministerstwa Gospodarki w Instytucie Energetyki Odnawialnej, całkowity potencjał techniczny
OZE w 2020 roku oszacowany został na
3 896 PJ/rok, to jest równowartość około
155,84 mln ton średniej jakości węgla kamiennego. W tym szacunku uwzględniono uwarunkowania przestrzenne i środowiskowe, w tym ograniczenia wynikające
z wprowadzania w Polsce obszarów NATURA 2000. Aby w pełni zaspokoić potrzeby energetyczne Polski w 2020 roku,
wystarczyłoby wykorzystać około 83 %
tego potencjału. W praktyce pełne jego

wykorzystanie nie jest możliwe, ze względu na różne ograniczenia, najczęściej
ekonomiczne (tab. 2).
Do zasobów o największym potencjale należy zaliczyć biomasę (uprawy energetyczne, produkty uboczne i pozostałości z produkcji rolnej, leśnictwa, przemysłu spożywczego i drzewnego), a w dalszej kolejności energię wiatru, słońca, wody i geotermii. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż
w większości opracowań wskazywano, iż
największe znaczenie spośród odnawialnych źródeł energii będzie miała biomasa,
która może być używana na cele energetyczne w procesach bezpośredniego spalania (np. drewno, słoma, osady ściekowe),
przetwarzana na paliwa ciekłe (np. estry
oleju rzepakowego, alkohol) bądź gazowe
(np. biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczalni
ścieków, gaz wysypiskowy). Powszechne
jej wykorzystanie na cele energetyczne
może stymulować rozwój wsi i rolnictwa.
Wypełnienie tylko zobowiązań wynikających z Dyrektywy Unii Europejskiej (2009/
28/WE) do 2020 roku może skutkować popytem na surowce rolnicze z powierzchni
około 1 mln ha gruntów rolnych. Tworzy
to szansę nie tylko na dodatkowe dochody z produkcji rolnej ale także nowe miejsca pracy i czystsze środowisko.

Tabela 2. Stan i perspektywy wykorzystania potencjału ekonomicznego odnawialnych
zasobó w energii w Polsce.
Potencjały odnawialnych
zasobów energii
Rodzaje odnawialnych zasobów energii

Realny potencjał eko- Wykorzystanie potencjału
nomiczny – energia ekonomicznego w 2006 r.
końcowa

Plan wykorzystania potencjału ekonomicznego
w 2020 r.

[TJ]

[TJ]

[%]

[TJ]

[%]

Energetyka słoneczna, w tym:

83 312,2

149,8

0,18

19 422,2

23,30

- termiczna, w tym:

83 152,9

149,6

0,18

19 262,9

23,20

przygotowanie cwu

36 491,9

149,6

0,41

14 596,8

40,00

ogrzewanie - co

46 661,0

0,0

0,00

4 666,1

10,00

159,3

0,2

0,11

159,3

100,00

12 367,0

1 535,0

12,40

12 217,0

98,80

- głęboka

4 200,0

535,0

12,70

4 050,0

96,40

- płytka

8 167,0

1 000,0

12,20

8 167,0

100,00

Biomasa, w tym:

600 167,8

192 097,0

32,00

533 117,5

88,80

- odpady stałe suche

165 930,8

160 976,2

97,00

149 337,7

90,00

- biogaz (odpady mokre)

123 066,3

2 613,0

2,12

72 609,1

59,00

- drewno opałowe (lasy)

24 451,8

24 451,8

100,00

24 451,8

100,00

- uprawy energetyczne, w tym:

286 718,9

4 056,0

1,41

286 718,9

100,00

celulozowe

145 600,0

0,0

0,00

145 600,0

100,00

cukrowo-skrobiowe-bioetanol

21 501,0

2 558,0

11,90

21 501,0

100,00

rzepak-biodiesel

37 980,0

1 498,0

3,94

37 980,0

100,00

kiszonki kukurydzy-biogaz

81 637,9

0,0

0,00

81 637,9

100,00

Energetyka wodna

17 974,4

7 351,2

40,90

11 144,2

62,00

Energetyka wiatrowa, w tym:

444 647,6

921,6

0,21

119 913,3

27,00

- na lądzie

377 242,5

921,6

0,24

113 172,8

30,00

- na morzu

67 405,0

0,0

0,00

6 740,5

10,00

1 158 469

202 055

17,4

695 814

60,10

- fotowoltaniczna
Energia geotermalna, w tym:

Razem

Źródło: Ekspertyza wykonana w Instytucie Energetyki Odnawialnej przy współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju, na zamówienie Ministra Gospodarki. Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie, 2007, s. 44 i 46.
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Rozdział 2

Tabela 5. Struktura pozyskania energii pierwotnej z OZE wg źródeł w wybranych krajach UE
w latach 2005-2008 [%]

Stan i perspektywy
rozwoju sektora OZE

Wyszczególnienie

UE-25

2.1. Stan sektora OZE
Według raportu przygotowanego przez
Międzynarodową Agencję Energii (IEA)
i Organizację Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD), w latach 1973 - 2008
nastąpiło podwojenie pozyskania energii. W analizowanym okresie nastąpił
także wzrost udziału (do 12,97%) energii
ze źródeł odnawialnych (tab. 3).
Sektor energetyki odnawialnej znacznie
szybciej niż na świecie rozwijał się w Unii

Europejskiej. W latach 2001 – 2008 pozyskanie energii pierwotnej ze źródeł
odnawialnych wzrosło o ponad 46%.
To efekt zapoczątkowanej w 1986 roku
wspólnotowej polityki wobec OZE, kiedy to w Rezolucji Rady z 16 października, dotyczącej nowych celów w zakresie
energetyki, zawarto postulat promocji
odnawialnych źródeł energii. Kolejnym
dokumentem przyjętym w 1994 roku,
była Deklaracja Madrycka, w której wezwano kraje Unii Europejskiej, aby w ro-

Tabela 3. Struktura pozyskania energii pierwotnej (w tym ze źródeł odnawialnych) na
świecie w latach 1973 – 2008
Wyszczególnienie
Ropa naftowa
Węgiel
Gaz ziemny
Energia jądrowa
Odnawialne źródła energii
Razem

1973
Mtoe*
2 820,00
1 500,90
978,94
53,05
762,32
6 115,21

Austria
Czechy
Estonia
Finlandia
Litwa
Łotwa

2008
%
46,11
24,54
16,01
0,87
12,47
100,00

Mtoe
4 059,18
3 314,18
2 591,07
712,18
1 590,77
12 267,38

%
33,09
27,01
21,12
5,81
12,97
100,00

Źródło: Key World Energy Statistics 2010. OECD/IEA Paryż 2010, s. 36-37.
Tabela 4. Pozyskanie energii pierwotnej (w tym ze źródeł odnawialnych) dla UE-25 i Polski w latach 2001 – 2008
Wyszczególnienie
2001
2002
2003
2004
Pozyskanie energii pierwotnej [Mtoe] w:
UE
893,8
892,6
886,9
882,8
Polsce
80,2
80,0
79,9
78,7
W tym ze źródeł odnawialnych [Mtoe] w:
UE
97,0
95,0
102,7
110,2
Polsce
4,1
4,1
4,1
4,3
Udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem [%] w:
UE
10,9
10,6
11,6
12,5
Polsce
5,1
5,2
5,2
5,5
Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych w 2009 r. GUS Warszawa, 2010, s. 18.

2005

2006

2007

2008

850,0
78,4

831,3
77,7

811,5
72,6

803,6
71,3

113,9
4,5

121,5
4,8

134,7
4,9

141,7
5,4

13,4
5,8

14,6
6,1

16,6
6,1

17,6
7,6

* Mtoe = 1 000 000 toe, toe - energetyczny równoważnik 1 tony ropy naftowej (1 toe = 41,868 GJ)

Niemcy
Polska
Słowacja
Szwecja

Energia proBiomasa mienio-wastała
nia słonecznego

Energia
wody

Energia
wiatru

Biogaz

Biopaliwa

Energia
geotermalna

Odpady
komunalne

2005

51,6

0,7

21,3

5,3

4,0

3,4

4,6

9,1

2008

46,0

1,2

18,6

7,2

5,4

7,1

4,0

10,5

2005

48,4

1,3

42,5

1,6

2,6

0,6

0,5

2,6

2008

47,8

1,4

39,4

2,1

3,0

3,4

0,5

2,5

2005

76,4

0,1

10,2

0,1

2,8

5,6

0,0

4,9

2008

79,8

0,2

7,1

0,9

3,7

4,3

0,0

4,1

2005

98,6

0,0

0,3

0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

2008

97,9

0,0

0,3

1,5

0,4

0,0

0,0

0,0

2005

82,9

0,0

14,4

0,2

0,5

0,0

0,0

1,9

2008

80,8

0,0

16,0

0,2

0,5

0,1

0,0

2,3

2005

93,0

0,0

5,0

0,0

0,3

1,4

0,3

0,0

2008

86,6

0,0

4,0

1,2

0,3

7,7

0,1

0,0

2005

83,8

0,0

15,4

0,2

0,4

0,1

0,0

0,0

2008

82,4

0,0

15,0

0,3

0,5

1,9

0,0

0,0

2005

44,5

2,0

9,6

13,3

7,6

12,7

0,8

9,5

2008

35,0

2,5

6,1

11,7

12,4

15,0

0,8

16,5

2005

91,6

0,0

4,2

0,3

1,2

2,6

0,2

0,0

2008

87,7

0,0

3,4

1,3

1,8

5,5

0,2

0,0

2005

45,2

0,0

45,,3

0,1

0,6

4,1

0,9

3,9

2008

47,5

0,0

32,9

0,1

0,9

13,2

1,0

4,4

2005

52,0

0,0

41,0

0,5

0,2

1,4

0,0

4,8

2008

51,7

0,1

37,0

1,1

0,6

2,9

0,0

6,6

Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych w 2009 r. GUS Warszawa, 2010, s. 21.

ku 2010 udział OZE w produkowanej
przez te państwa energii wyniósł 15 %.
Dane zamieszczone w tabeli 4 wskazują,
że cel ten osiągnięto już w 2007 roku.
Z uwagi na odmienne warunki geologiczne i klimatyczne pozyskanie energii
ze źródeł odnawialnych w poszczególnych krajach jest zróżnicowane (tab. 5).
Dominuje energia pozyskiwana z biomasy stałej, od 35,0% w Niemczech do
97,9% w Estonii i 87,7% w Polsce. Zna-

czący udział miała też energia wody, największy w Austrii (39,4%), Szwecji (37,0%)
i Słowacji (32,9%), w Polsce tylko 3,4%.
W badanym okresie udział pozyskiwanej
energii z tych źródeł zmniejszył się: biomasy z 51,6% do 46,0%, a wody z 21,3%
do 18,6%. Zwiększał się natomiast udział
wykorzystania energii promieniowania
słonecznego, wiatru, biogazu, biopaliw
i odpadów komunalnych. W Polsce największy udział w strukturze pozyskania
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Tabela 6. Struktura pozyskania energii pierwotnej z OZE wg źródeł w Polsce w latach
2006-2009
2006
TJ
%
Biomasa stała
181 108
90,7
Bioetanol
3 542
1,8
Biodiesel
3 423
1,7
Biogaz z wysypisk odpadów
791
0,4
Biogaz ze ścieków
1 803
0,9
Biogaz pozostały
19
0,0
Odpady komunalne
27
0,0
Energia wody
7 352
3,7
Energia wiatru
922
0,5
Energia geotermalna
535
0,3
Pompy ciepła
33
0,0
Energia promieniowania
11
0,0
słonecznego
Razem
199 566
100,0
Wyszczególnienie

2007
TJ
184 917
2 792
1 822
879
1 802
27
35
8 468
1 878
439
68

%
91,0
1,5
0,9
0,4
0,9
0,0
0,0
4,2
0,9
0,2
0,0

2008
TJ
198 401
2 459
9 943
1 432
2 486
107
9
7 748
3 012
531
605

%
87,5
1,1
4,4
0,6
1,1
0,1
0,0
3,4
1,3
0,2
0,3

2009
TJ
217 302
3 838
14 010
1 487
2 429
188
29
8 550
3 878
600
758

%
85,8
1,5
5,5
0,6
1,0
0,1
0,0
3,4
1,6
0,2
0,3

15

0,0

54

0,0

83

0,0

203 142

100,0

226 787

100,0

253 152

100,0

Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych w 2009 r. GUS Warszawa, 2010, s. 29-35.

energii ze źródeł odnawialnych w 2009
roku miała biomasa stała (85,8%), a dalszej kolejności biodiesel (5,5%), energia
wody (3,4%), biogaz z rnych źródeł (1,7%),
energia wiatru, (1,6%) i bioetanol (1,5%).
Z pozostałych źródeł (energia geotermalna, słoneczna, pompy ciepła i odpady
komunalne) pozyskano tylko 0,5% takiej
energii (tab. 6).
2.2. Perspektywy rozwoju sektora OZE
Z większości długoterminowych ekspertyz opracowanych dla uznanych organizacji międzynarodowych (IEA, OECD)
wynika, że na świecie po 2020 roku następować będzie zmniejszanie udziału
paliw konwencjonalnych, stosownie do
wyczerpywania się ich zasobów i związanego z tym wzrostu cen energii. Ich miejsce zajmować będą OZE. Zakres wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych
w krajach członkowskich reguluje dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. W Dyrektywie
tej między innymi ustalono obowiązkowe

krajowe cele ogólne w odniesieniu do całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii.
Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy, najpóźniej
do dnia 5 grudnia 2010 r. W tym sporządzenia i przesłania Komisji Europejskiej
„Krajowych Planów Działania w zakresie
energii ze źródeł odnawialnych”. W Polsce
taki dokument został przyjęty przez Radę
Ministrów w dniu 7 grudnia 2010 roku.
W „Krajowym planie” zawarto prognozy
osiągnięcia w 2020 r. 15,5% udziału OZE
w zużyciu energii końcowej brutto. Założono, że ﬁlarami zwiększenia udziału
energii ze źródeł odnawialnych będzie
większe wykorzystanie biomasy oraz
energii elektrycznej z wiatru. W dokumencie tym uszczegółowiono prognozy
dotyczące odnawialnych źródeł energii
zawarte w „Polityce Energetycznej Polski
do 2030 r.”, która została przyjęta przez
Radę Ministrów w 2009 r. (tab. 7). W tabeli

8 przedstawiono krajowe cele dotyczące
wykorzystania OZE przyjęte przez Radę
Ministrów w dniu 12 kwietnia 2011 r. W
najnowszym stanowisku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki wskazał,
że „50% energii z OZE w 2050 roku to nie
marzenie, to realny plan gospodarczy”.

Rolnictwo jako przestrzeń produkcyjna,
to miejsce na wytwarzanie energii odnawialnej nie tylko z biomasy. Są to także
ogromne możliwości w zakresie energii
słonecznej, wykorzystania powierzchni obiektów służących rolnictwu, a także
energia wiatrowa i energia wody.

Tabela 7. Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OZE w podziale na rodzaje energii [ktoe]
Wyszczególnienie

2006

2010

2015

2020

2025

2030

Energia elektryczna
Biomasa stała
Biogaz
Wiatr
Woda
Fotowoltaika
Ciepło
Biomasa stała
Biogaz
Geotermia
Słoneczna
Biopaliwa transportowe
Bioetanol cukro-skrobiowy
Biodiesel z rzepaku
Bioetanol II generacji
Biodiesel II generacji
Biowodór
OGÓŁEM Energia ﬁnalna brutto z OZE
Energia ﬁnalna brutto
% udziału energii odnawialnej

370,6
159,2
13,8
22,0
175,6
0,0
4312,7
4249,8
27,1
32,2
3,6
96,9
61,1
35,8
0,0
0,0
0,0
4780
61815
7,7

715,0
298,5
31,4
174,0
211,0
0,0
4481,7
4315,1
72,2
80,1
14,2
549,0
150,7
398,3
0,0
0,0
0,0
5746
61316
9,4

1516,1
503,2
140,7
631,9
240,3
0,0
5046,3
4595,7
256,5
147,5
46,7
884,1
247,6
636,5
0,0
0,0
0,0
7447
63979
11,6

2686,6
892,3
344,5
1178,4
271,4
0,1
6255,9
5405,9
503,1
221,5
125,4
1444,1
425,2
696,8
210,0
112,1
0,0
10387
69203
15,0

3256,3
953,0
555,6
1470,0
276,7
1,1
7048,7
5870,8
750,0
298,5
129,4
1632,6
443,0
645,9
240,0
213,0
90,8
11938
75480
15,8

3396,3
994,9
592,6
1530,0
276,7
2,1
7618,4
6333,2
800,0
348,1
137,1
1881,9
490,1
643,5
250,0
250,0
248,3
12897
80551
16,0

Źródło: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, październik 2009 r., str. 12, tab. 9.
Tabela 8. Krajowy cel na rok 2019 oraz przewidywany kurs dotyczący wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie, chłodnictwie, elektroenergetyce oraz
transporcie [%]
Wyszczególnienie
OZE – ciepłownictwo
i chłodnictwo (systemy
sieciowe i niesieciowe)
OZE - elektroenergetyka
OZE - transport
Całkowity udział OZE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

12,29

12,54

12,78

13,05

13,29

13,71

14,39

15,02

15,68

16,50

7,53
5,84
9,58

8,85
6,30
10,09

10,19
6,76
10,60

11,13
7,21
11,05

12,19
7,48
11,45

13,00
7,73
11,90

13,85
7,99
12,49

14,68
8,49
13,11

15,64
9,05
13,79

16,78
9,59
14,58

Źródło: Załącznik do obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie raportu określającego cele w zakresie
udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w krajowym zużyciu energii elektrycznej na lata 2010-2019.
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Tab. 9. Właściwości ﬁzyczne wybranych roślin energetycznych

Rozdział 3

Rola rolnictwa w rozwoju
energetyki rozproszonej
3.1. Lokalne wykorzystanie roślin
energetycznych

w załączniku nr 1 do rozporządzenia
Komisji (WE) nr 687/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury
Z Krajowego planu działania w zakre- przejęcia zbóż przez agencje płatnicze
sie energii ze źródeł odnawialnych jak lub agencje interwencyjne oraz metody
i Polityki Energetycznej Polski do 2030 analizy do oznaczania jakości zbóż (Dz.
roku wynika, że podstawowym źró- Urz. DE z 19 lipca 2008 r. L 192, sir. 20)
dłem energii odnawialnej wykorzysty- i ziarna zbóż nie objętych zakupem inwanym w kraju będzie biomasa. Bioma- terwencyjnym.
sa dla potrzeb energetyki zdeﬁniowana W zależności od jej pochodzenia wyróżniaw Rozporządzeniu Ministra Gospodarki my następujące grupy:
z dnia 23 lutego 2010 r.1 jako stale lub • biomasa pochodzenia leśnego,
ciekle substancje pochodzenia roślinne- • biomasa pochodzenia rolnego,
go lub zwierzęcego, które ulegają bio- • odpady organiczne.
degradacji, pochodzące z produktów, Na cele energetyczne może być wykorzyodpadów i pozostałości z produkcji rol- stywana biomasa pochodząca z upraw
nej oraz leśnej, a także przemysłu prze- celowych zarówno jednorocznych jak
twarzającego ich produkty, a także czę- i wieloletnich. Do jednorocznych zaliści pozostałych odpadów, które ulegają czamy głównie zboża, buraki cukrowe,
biodegradacji oraz ziarna zbóż nie speł- ziemniaki oraz rośliny oleiste. Pierwsze
niające wymagań jakościowych dla zbóż z nich wykorzystywane są do produkcji

w zakupie
interwencyjnym określonych etanolu a czasami (np: ziarno owsa) sto-
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Rysunek. 2. Gospodarstwo Agroenergetyczne. Różnorodne technologie energetycznego wykorzystania biomasy.
1

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 182

Miskant
olbrzymi

45
1,3-1,9
9,4

Ślazowiec
pensylwański
25
4,8
12,7

20
2,8
14,3

Słonecznik bulwiasty
25
2,4-4,4
12,9

MJ/kg

18,4

18,1

18,5

t/ha

10-15

12-16

13-18

Wyszczególnienie

Jednostki

Wierzba
wiciowa

Wilgotność
Popiołu
Wartość opałowa
Wartość opałowa w stanie
suchym
Plon (sucha masa)

%
% s.m.
MJ/kg

Topola

Robinia
akacjowa

25
1,6
14,4

25
1,4
12,0

18,3

20,1

17,9

11-14

8-12

7-11

Źródło: Opracowanie własne

sowane jako paliwo w tradycyjnych kotłach (po zainstalowaniu odpowiednich
palników) do ogrzewania gospodarstw
domowych, można go również wykorzystać w kotłowniach komunalnych
a nawet elektrowniach. Rośliny oleiste
są głównie wykorzystywane do produkcji oleju oraz biodiesla. Rozwój tego sektora w Polsce następował będzie przede
wszystkim w oparciu o biopaliwa stałe.
W elektroenergetyce i ciepłownictwie
jako biomasa użytkowa zastosowane
mogą być: produkty rolnicze (słoma, siano, ziarno zbóż oraz odpady przemysłu
spożywczego), drewno pozyskiwane
w leśnictwie, sadownictwie oraz odpady
z przemysłu drzewnego.
Po odstąpieniu od dopłat do roślin
energetycznych, zwiększenie areału ich
upraw uzależnione będzie od zaangażowania elektrowni i elektrociepłowni
w kreowanie tego rynku. Działania na
rzecz tworzenia bazy surowcowej podjęły między innymi Polska Grupa Energetyczna czy Vattenfall Heat Poland.
Poniżej przedstawiono podstawowe
właściwości ﬁzyczne oraz charakterystykę wybranych roślin, które mogłyby
stanowić zaplecze surowcowe dla energetyki zarówno lokalnej jak i zawodowej
(wierzba, ślazowiec pensylwański, miskant olbrzymi, topinambur, topola i robinia akacjowa).

Wierzba wiciowa
W Polsce podstawową, wieloletnią rośliną energetyczną jest wierzba. Zdecydowały o tym warunki przyrodniczo-organizacyjne i tradycja uprawy. Wymagania glebowe wierzby wiciowej nie są
zbyt duże, chociaż najlepiej rośnie na
glebach żyznych, jest rośliną wodolubną. Zasadniczymi elementami poprawnej agrotechniki tego gatunku, jeszcze
przed założeniem plantacji, powinno być

Plantacja wierzby wiciowej na polach doświadczalnych IUNG-PIB w Osinach – powiat puławski

staranne odchwaszczenie pola oraz uregulowanie odczynu gleby i zawartości
składników pokarmowych w warstwie
orno-próchnicznej (dotyczy wszystkich
roślin). Wymagania nawozowe wierzby
są stosunkowo nieduże, ponieważ gatunek ten posiada silny i głęboko sięgający system korzeniowy. Gęstość sadzenia
zrzezów zależy od wielu czynników, ale
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Tabela. 10. Plon suchej masy drewna wierzby (t/ha/rok) – kompleks zbożowo-pastewny
mocny
Klon
Rapp Valne (1051)
Ulv Valne (1052)
Orm Valne (1053)
S.viminalis 082 (1054)
S.viminalis var. gigantea (1047)
S.viminalis cv. Piaskówka (1040)
Średnio

co rok
12,77
16,75
14,38
17,96
15,54
11,36
14,81

Częstotliwość zbioru
co 2 lata
14,79
17,40
17,79
19,43
14,75
12,24
16,07

co 3 lata
19,39
22,88
22,42
25,88
19,91
18,37
21,47

Średnio

Kompleks glebowy

15,65
19,01
18,20
21,09
16,73
14,02
17,45

8
8
5
7

Źródło: Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J.: Produktywność klonów wierzb krzewiastych uprawianych na gruntach ornych
w zależności od częstotliwości zbioru i gęstości sadzenia. Fragm. Agron. 2002, 2(74): 39-51

najważniejszym jest częstotliwość zbiorów. Im częściej zamierzamy ich dokonywać, tym nasadzenia powinny być gęstsze. W warunkach Polski obsada roślin
na jednym hektarze powinna wynosić
od 20 do 40 tys. sadzonek. W przypadku zbiorów raz na 3-4 lata obsadę można
zmniejszyć nawet do 15 tys. sadzonek.
Termin sadzenia zależy od warunków organizacyjnych gospodarstwa, możliwe
jest sadzenie wierzby zarówno jesienią
jak i wiosną, ale w glebę odpowiednio
wilgotną. (tab 10)
Eksploatacja prawidłowo założonej plantacji powinna trwać co najmniej 15-20
lat z możliwością 5-8-krotnego pozyskiwania drewna w ilości 10-15 ton suchej
masy w przeliczeniu na 1 ha rocznie (tab.
10). Zbiór można wykonywać corocznie,
bądź w cyklach dwu lub trzyletnich, jed-

Plantacja ślazowca na polach doświadczalnych IUNG-PIB w Osinach - powiat puławski

Tab. 11. Plony ślazowca w zależności od gleby i rozstawy roślin
Kompleks gleby: 8 – zbożowo pastewny mocny, 5 – żytni dobry, 7 – żytni bardzo słaby

noetapowo za pomocą sieczkarni samojezdnych (np: kombajn Claas Jaguar) lub
dwuetapowo (wykaszarka + rębak).
Ślazowiec pensylwański
Ślazowiec pensylwański – zwany również malwą lub sidą udaje się praktycznie na wszystkich typach gleb, nawet na
piaszczystych zaliczonych do V klasy bonitacyjnej. Jednak muszą być dostatecznie uwilgotnione, ponieważ plon biomasy w stanowiskach suchych ulega silnemu zmniejszeniu. Roślina dobrze odrasta, zwiększając przy tym liczbę łodyg
nawet do 20-30 sztuk w czwartym roku
użytkowania i latach następnych, tworząc dość silnie ulistniony krzew. Roślina
ta rozmnaża się zarówno wegetatywnie
– przez sadzonki z odcinków korzeni lub
sadzonki zielne, jak też generatywniepoprzez nasiona.
Na podstawie dotychczasowych badań można jednoznacznie stwierdzić,
iż jego biomasa nadaje się do spalania
w postaci zrębków oraz jako surowiec
do produkcji brykietów i peletów. Istotną zaletą biomasy ślazowca, w kontekście energetycznego wykorzystania,
jest jej niska wilgotność w okresie zbioru. Jesienią, po zakończeniu wegetacji, rośliny zawierają ok. 43% wody, zaś

Rozstawa roślin
[m]
1x1
1x0,5
1x1
1x1

Zielona masa
[t/ha]
13,4
28,2
10,7
15,2

Wilgotność
[%]
25,5
25,5
31,1
27,5

Sucha masa
[t/ha]
10,0
21,0
7,3
11,1

Źródło: Agrotechniczne i ekonomiczne podstawy zakładania i prowadzenia celowych plantacji energetycznych. Polbiom Warszawa 2007

w grudniu wilgotność spada już poniżej
30%. W przypadku ślazowca nie ma konieczności sezonowania czy dosuszania
w suszarniach; biomasa bezpośrednio
po zbiorze nadaje się do wykorzystania
na cele energetyczne.
Zbiór łodyg przeznaczonych na cele
energetyczne łączyć można z pozyskiwaniem nasion. Okres zbioru jest dość
długi i uzależniony od warunków pogodowych, stanu gleby warunkującego użycie maszyn itp. Do zbioru można
przystępować po zakończeniu wegetacji
roślin, kiedy łodygi uzyskają odpowiednio niską zawartość wody. Do zbioru wykorzystać można kosiarki listwowe lub
kosy spalinowe z tarczą. Łodygi ślazowca
można wiązać w snopy i w takiej postaci
transportować do miejsca przerobu lub
przechowywania. Z łodyg można produkować zrębki, brykiety lub pelety.
Miskant olbrzymi
Miskant olbrzymi to okazała trawa kępowa, wytwarzająca silny system korzeniowy. Posiada grube, sztywne, wypełnione
gąbczastym rdzeniem źdźbła o długości
200-350 cm. Rośliny te w warunkach Polski mogą być rozmnażane tylko w sposób
wegetatywny poprzez rozłogi korzeniowe, podział karp oraz kultury in vitro.
W roku założenia plantacji na glebach
średniej jakości, rośliny miskanta olbrzymiego uzyskują wysokość około

2 m i dają plon 2-3 t suchej masy z 1 ha.
W drugim roku uprawy miskant olbrzymi
osiąga często wysokość przekraczającą 3
metry i plonuje na poziomie 8-15 ton suchej masy z 1 ha. Od trzeciego roku wegetacji plony stabilizują się na poziomie
ok. 16-18 t/ha (suchej masy). Okres eks-

Plantacja miskanta olbrzymiego na polach doświadczalnych
IUNG-PIB w Osinach – powiat puławski

ploatacji plantacji wynosi ponad 15 lat.
Zbiór miskanta przeprowadzany jest od
listopada do lutego, za pomocą różnych
maszyn. Mogą być tu wykorzystane następujące zestawy: kombajn do kukurydzy z sieczkarnią, kosiarka połączona
z sieczkarnią, kosiarka połączona z prasą
lub sieczkarnia z prasą. Najczęściej miskant przeznaczony na cele energetyczne zbierany jest jednak za pomocą pras.
Słonecznik bulwiasty
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Tabela 12. Plony miskanta uprawianego na glebie kompleksu zbożowo pastewnego mocnego

Genotyp

Giganteus

Masa roślin *
[t/ha]

% suchej masy

Wilgotność [%]

Masa roślin **
[t/ha]

Wilgotność
[%]

zielona

sucha

pędy

liście

zielona

sucha

44,3

21,7

51,1

78,7

21,3

22,4

16,0

28,4

M7

39,1

20,7

47,1

70,1

29,9

17,9

14,2

21,1

M40

26,9

18,8

30,0

67,4

32,6

13,8

11,9

13,3

M105

34,1

16,1

53,0

62,7

37,3

16,3

13,7

16,2

M114

33,5

20,0

40,2

74,9

25,1

17,9

13,4

25,1

M115

38,1

18,6

51,2

67,4

32,6

22,4

17,2

23,1

M117

37,5

19,2

48,6

75,4

24,6

24,0

17,2

28,4

Źródło: Agrotechniczne i ekonomiczne podstawy zakładania i prowadzenia celowych plantacji energetycznych. Polbiom Warszawa 2007

Słonecznik bulwiasty – potocznie zwany
topinamburem w Polsce rozmnaża się wyłącznie wegetatywnie, gdyż nasiona nie
dojrzewają przed nastaniem jesiennych
przymrozków. Topinambur najczęściej
uprawia się poza płodozmianem przez kilka lat na tym samym polu, dlatego konieczne jest tzw. odnawianie plantacji. Zbytnie
zagęszczenie łanu topinamburu powoduje
obniżenie plonu zielonej masy i bulw, dlate-

Plantacja słonecznika bulwiastego na polach doświadczalnych
IUNG-PIB w Osinach – powiat puławski

go co 3 lata należy ją przerzedzać .
Bulwy topinamburu mają wszechstronne zastosowanie. Są one przede wszystkim dobrym surowcem do produkcji

alkoholu (także na cele energetyczne)
i syropów fruktozowych. Mogą być też
wykorzystane do żywienia zwierząt, bez
konieczności parowania, jak to ma miejsce przy skarmianiu ziemniaków.
Roślina ta najlepiej udaje się na glebach
średnich, przewiewnych, o dużej zasobności w składniki pokarmowe i dostatecznej
wilgotności. Topinambur wykazuje wiele
cech szczególnie istotnych z punktu widzenia wykorzystania energetycznego.
Podstawową cechą jest wysoki potencjał
plonowania, kolejną – niska wilgotność
uzyskiwana w sposób naturalny, bez konieczności energochłonnego suszenia.
W przypadku wykorzystania zdrewniałych
części nadziemnych w procesie spalania
(w stanie rozdrobnionym lub jako surowca do produkcji granulatów) zbiór należy
przeprowadzić zimą, gdy łodygi osiągną
wysoką zawartość suchej masy. Wskazane
jest, aby podczas zbioru gleba była zamarznięta, co pozwoli uniknąć uszkodzenia
zimujących bulw. Nadmierne opóźnianie

Tab. 13. Plony topinamburu na glebie kompleksu żytniego dobrego
Zielona masa
[t/ha]
16,9

Wilgotność
[%]
22,0

Sucha masa
[t/ha]
13,2

Źródło: Agrotechniczne i ekonomiczne podstawy zakładania i prowadzenia celowych plantacji energetycznych. Polbiom Warszawa 2007

terminu zbioru jest niekorzystne, gdyż burze lub intensywne opady śniegu mogą
powodować łamanie i przewracanie roślin,
a co za tym idzie utrudnienie zbioru biomasy i straty plonu. Technika zbioru części
nadziemnych jest podobna jak kukurydzy
na kiszonkę. W tym celu można wykorzystać sieczkarnie samobieżne w zestawie
z przyczepami, a uzyskane zrębki przetransportować przyczepami do miejsca
składowania lub przerobu. Do zbioru można też wykorzystać zwykłe kosiarki listwowe lub kosy spalinowe, a następnie łodygi
sprasować i w postaci balotów składować.
Topole
Plantacje drzew do pozyskania surowca
energetycznego zakładane są z gatunków
szybko rosnących. Stosuje się w nich skrócone cykle produkcyjne 3 – 10-letnie. Spośród drzew ostatnio największym zainteresowaniem cieszą się topole. Ich stanowiska naturalne to doliny cieków i zbiorników
wodnych oraz łęgi. Pod uprawę topól zalecane są mady rzeczne na terenach zalewowych i nadzalewowych, rędziny o skale
węglanowej poniżej 1 m. W przypadku zakładania plantacji o skróconym cyklu jako
najbardziej przydatne uważa się żyzne gleby o dobrych stosunkach powietrzno-wodnych. Badania w warunkach polskich dokumentują zadowalającą produktywność
plantacji topolowych o skróconym cyklu
na glebach IIIb i IVa klas bonitacji rolniczej.
W warunkach klimatu umiarkowanego
w Europie, plon możliwy do osiągnięcia na
właściwie prowadzonych plantacjach określa się na 8 – 12 ton s.m. z 1 ha rocznie.
Robinia akacjowa
Interesującym gatunkiem zalecanym do
uprawy na cele energetyczne jest robinia
akacjowa. Jej zaletą są małe wymagania

glebowe. Dzięki symbiozie z bakteriami
z rodzaju Rhizobium wytwarza na korzeniach brodawki, które wiążą azot z
powietrza, dlatego wymaga mniejszych
dawek azotu niż wierzba lub topola.
Robinię akacjową można polecać do wprowadzania na stosunkowo niewielkie działki
gruntów do zakładania zadrzewień celem
produkcji drewna opałowego kawałkowego na lokalne potrzeby grzewcze (indywidualnych gospodarstw, małych ciepłowni).
Jest to drewno nie ustępujące pod względem wartości opałowej drewnu dębowemu i grabowemu, gatunkom poszukiwanym do indywidualnych systemów grzewczych szczególnie „typu kominkowego”.
Produkcja drewna kawałkowego odbywa
się w dłuższych cyklach niż w przypadku
zrębkowego. Zależnie od siedliska cykl produkcyjny powinien wynosić 15-20 lat. Najwyższe plony uzyskuje się przy obsadzie roślin 20 tys./ha, w 5-letnim cyklu ale jej zbiór
musi być dokonywany sprzętem mechanicznym, z uwagi na ciernistość pędów.
3.2. Lokalne wykorzystanie
produktów ubocznych
rolnictwa i innych substratów
w biogazowniach
Wzrost zainteresowania produkcją biogazu spowodował, że do jego wytwarzania
oprócz produktów ubocznych z rolnictwa,
przemysłu spożywczego i biomasy leśnej
zaczęto wykorzystywać biomasę z celowych upraw rolnych. Najczęściej wykorzystywanym w biogazowniach surowcem
roślinnym jest kiszonka z kukurydzy zbieranej w różnych fazach dojrzałości ziarna.
Popularność ta wynika przede wszystkim
z wysokiej wydajności biomasy tego gatunku. Ponadto uprawa kukurydzy jest
znana rolnikom, a dostępność maszyn
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Tabela 14. Charakterystyka wybranych substratów wykorzystywanych w produkcji biogazu

Substrat

Zawartość
suchej masy [%]

Zawartość suchej
masy organicznej
(o.s.m.) [% s.m.]

Gnojowica bydła
Gnojowica świń
Pomiot kurzy
Obornik bydła
Obornik świń
Kiszonka z kukurydzy
Kiszonka z traw
Kiszonka z żyta (GPS)
Burak cukrowy
Liście buraka
Wywar zbożowy
Wywar ziemniaczany
Melasa
Wysłodziny browarniane
Treść żołądka trzody
Treść żołądka bydła

8-11
ok. 7
ok. 32
ok. 25
20-25
20-35
25-50
30-35
23
16
6-8
6-7
80-90
20-25
12-15
11-19

75-82
75-86
63-80
68-76
75-80
85-95
70-95
92-98
90-95
75-90
83-88
85-95
85-90
70-80
75-86
80-90

Teoretyczna wydajność biogazu
świeżej zawartość
z 1 kg o.s.m. z 1 kg
masy
[dm3]
metanu [%]
[dm3]
200-500
300-700
250-450
210-300
270-450
450-700
550-620
550-680
800-860
550-600
430-700
400-700
360-490
580-750
250-450
200-400

20-30
20-35
70-90
40-50
55-65
170-200
170-200
170-220
170-180
ok. 70
30-50
36-42
290-340
105-130
20-60
20-60

60
60-70
60
60
60
50-55
54-55
ok. 55
53-54
54-55
58-65
58-65
70-75
59-60
60-70
58-62

Tabela 15. Właściwości ﬁzyczne wybranych rodzajów biomasy jako materiału energetycznego w porównaniu do różnych paliw stałych
Rodzaj i forma
Słoma i siano:
luźna
pocięta
prasowana (wymiary w cm):
bele sześcienne 46-36-80
bele cylindryczne, 120-150
bele sześcienne 80-80-240
bele sześcienne 120-120-240
brykiety
pelety
Drewno:
pnie
zrębki
wióry
trociny
brykiety
pelety
Węgiel kamienny:
orzech i groszek
Miał
Koks

Źródło: Myczko A.: Dobór substratów do biogazowni. [w:] Biogazownie rolnicze – mity i fakty. FDPA, Warszawa 2011.

i urządzeń – powszechna. Nadają się do
tego celu również korzenie i liście buraków, zwłaszcza półcukrowych i pastewnych ze względu na wysoki plon i znaczącą zawartość węglowodanów; liście
i produkty uboczne buraka cukrowego,
kiszonka ze słonecznika, żyta, sorga, lucerny, traw łąkowych i z uprawy polowej oraz
kiszonki z mieszanek zbożowo-strączkowych (tab.14).
3.3. Lokalne wykorzystanie biomasy
W porównaniu z innymi powszechnie
stosowanymi nośnikami energii, biomasa jest dość uciążliwym w użyciu paliwem (tab. 15 i rys. 2). Wynika to przede
wszystkim z jej właściwości ﬁzykochemicznych takich jak:
• niska gęstość biomasy, utrudniająca
transport i magazynowanie,

• niskie ciepło spalania na jednostkę
masy, będące przyczyną utrudnień
w dystrybucji biomasy,
• szeroki przedział wilgotności powodujący trudności z przygotowaniem
do energetycznego wykorzystania.
Z przedstawionych powyżej właściwości
wynika, że największe korzyści ekonomiczne i ekologiczne można uzyskać, wykorzystując ją najbliżej miejsc, w których
jest wytwarzana, np: do ogrzewania domów jednorodzinnych lub w lokalnych
systemach grzewczych. Efektywne wykorzystanie biomasy na cele energetyczne wbrew pozorom nie jest procesem łatwym. Stąd też ekologiczne, o wysokiej
sprawności spalanie biomasy w celach
energetycznych odbywać się więc powinno w kotłach o specjalnej konstrukcji,
w zależności od rodzaju paliwa.

Masa (kg/m3)

Wartość opałowa (GJ/m3)

20-50
40-60

0,29-0,73
0,58-0,87

90-100
110-130
140-180
165-200
300-450
550-600

1,31-1,45
1,59-1,93
2,03-2,65
2,39-2,88
5,11-7,65
9,19-10,11

200-500
250-350
200-300
150-200
450-550
550-650

3,09-7,74
3,85-5,43
3,09-4,64
2,34-3,06
7,65-9,35
9,62-11,38

700-825
800-925
350-570

17,50-20,63
20,00-23,13
10,50-17,10

Źródło: Obliczenia własne.

Warto opałowa [MJ/kg]
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18
16
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10
8
6
4
2
0
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Wilgotno [%]
2.opałową
Wpływbiomasy
wilgotnoci na warto opałow biomasy
Rysunek 3. Wpływ wilgotności naRys.
wartość

Drewno
Drewno jako paliwo występuje pod wieloma postaciami: szczapy, polana, zrębki,
trociny i wióry, kora, brykiety, pelety. Najczęściej do ogrzewania domów jednorodzinnych, w których paliwem jest drewno, wykorzystywane są kotły węglowe
o przestarzałej konstrukcji i niskiej sprawności. Straty ciepła niejednokrotnie prze-

kraczają 60% energii zawartej w paliwie.
Użytkownicy takich kotłów winni rozważyć ich wymianę. Przemawiają za tym zarówno względy ekonomiczne jak i ekologiczne. Obecnie na rynku dostępne są
dwa rodzaje kotłów ładowanych ręcznie,
bez lub z automatycznym sterowaniem
procesem spalania drewna, wyposażone w takie urządzenia jak: wentylator
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Tabela 16. Średnia wilgotność szczap
drewna w zależności od okresu suszenia
naturalnego
Okres suszenia
[miesiące]
0
3
6
9
12
18
24

Wilgotność
[%]
60
40
35
30
25
18
15

Źródło: Drewno i słoma jako paliwa. Właściwości i technologie
spalania. BAPE S.A. Gdańsk, 2005.

Słoma
Słoma jako paliwo w postaci bel wykorzystywana jest głównie do produkcji

Lokalne Centra Produkcji Surowców
Energetycznych i Energii
Najważniejszym procesem na drodze biomasy pomiędzy jej producentami a energetycznym wykorzystaniem jest zwiększenie gęstości. W przypadku słomy i siana (w tym także miskanta), najprostszym
��
��������������������������������������
sposobem
zagęszczania jest prasowanie.
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energii cieplnej. W energetyce, może być
użyta praktycznie słoma wszystkich rodzajów zbóż, rzepaku a także siano. Kotły do spalania, w zależności od sposobu podawania można podzielić na dwie
grupy: wsadowe, nazywane też wrzutowymi lub opalanymi okresowo oraz automatyczne, w których proces podawania paliwa odbywa się w sposób ciągły.
Kotły wsadowe przeznaczone są głównie
do zasilania w energię cieplną gospo-
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Załadunek słomy do kotła, Zakład Gospodarki Komunalnej
w Grabowcu, powiat hrubieszowski

W wyniku tego zabiegu masa właściwa
balotów może być nawet ośmiokrotnie
wyższa od takiej wartości dla biomasy
luźnej. Zależy to od rodzaju zastosowanych pras i stopnia zgniotu. Tak zebrana
słoma czy siano w dalszym ciągu posiadają stosunkowo niską gęstość i winny
być wykorzystywane w lokalnych systemach grzewczych, z uwagi na wysokie
koszty transportu. Dopiero zagęszczenie
lub przetworzenie do postaci produktu
typu brykiet lub granulat (pelet) czyni
z biomasy ponadregionalny nośnik energii. Stąd też zdaniem Komisji Europejskiej
największym wyzwaniem najbliższych lat
będzie organizacja rynku brykietów i peletów. Utrudnienia te można ograniczyć poprzez tworzenie organizacji i podmiotów
gospodarczych zajmujących się produkcją, skupem, przetwórstwem surowców
energetycznych, a także produkcją energii
elektrycznej i cieplnej, np: „Lokalnych Centrów Produkcji Surowców Energetycznych
i Energii” (rys. 4).
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nadmuchowy z rozdziałem powietrza na
pierwotne i wtórne i regulator temperatury. Ze względu na brak możliwości dokładnego dopasowania pracy kotła ładowanego ręcznie do zmieniającego się zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, instalacje winny być wyposażone w zbiorniki
akumulacyjne. Taki zasobnik ciepła na tyle
poprawia pracę kotła, że roczne oszczędności paliwa sięgają do 20%. Rekomendowana wielkość zasobnika dla kotłów do
domów jednorodzinnych o mocy 25 kW
wynosi ok. 700 l.
Należy pamiętać, że w związku z nierównomierną pracą kotłów ładowanych
ręcznie ich moc nominalna powinna być
2 razy większa niż zapotrzebowanie budynku na ciepło. Drewno kawałkowe używane do spalania w tradycyjnych kotłach
i kominkach powinno być powietrznie

darstw rolnych, szklarni, małych i średniej wielkości przedsiębiorstw oraz niewielkich zespołów mieszkalnych. Grupa
kotłów wsadowych obejmuje jednostki
o różnej konstrukcji i mocy od ok. 20 kW
do ok. 500 kW. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można przyjąć, że
stosowanie kotłowni opartych o kotły
wsadowe ma techniczne i ekonomiczne
uzasadnienie do mocy około 0,5 MW.
Powyżej tej granicy gwałtownie (skokowo) wzrastają nakłady pracy przy ich obsłudze i dlatego wówczas stosowane są
najczęściej kotły pracujące w ruchu ciągłym, gdzie podawanie słomy oraz odpopielanie odbywa się automatycznie.
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Kotły na pelety w systemie grzewczym Szkoły Podstawowej w Wiszniowie (powiat hrubieszowski, gmina Mircze)

suche, co oznacza, że w procesie suszenia
w warunkach naturalnych utraciło cały
nadmiar wilgoci. Dla oszacowania zawartości wody w drewnie można się posłużyć następującą tabelą 16. Do spalania
peletów, brykietów i suchych zrębków
można stosować kotły z automatycznym
podawaniem paliwa oraz ciągłym sterowaniem procesem spalania poprzez
regulację ilości powietrza doprowadzanego do kotłów. Kotły takie cechują się
sprawnościami przekraczającymi 90%,
elastyczną pracą dopasowaną do zmieniającego się zapotrzebowania na ciepło
oraz bardzo niskimi emisjami. Kotły takie
spełniają oczekiwania użytkownika odnośnie minimum wymagań obsługi, upodabniając je pod tym względem do kotłów olejowych.
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4. Logistyka,�������
ramy czasowe
i przeznaczenie
zrębek drzewnych.
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Źródło: Podręcznik paliw pochodzenia drzewnego. Wydawnictwo
Wieś Jutra 2007
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Rozdział 4

Tabela 17. Nakłady inwestycyjne i koszty ogrzewania wybranymi paliwami domu mieszkalnego jednorodzinnego o pow. użytkowej 180 m2

Ekonomiczne, społeczne
i środowiskowe korzyści
rozwoju lokalnej energetyki
odnawialnej
4.1. Rozwój odnawialnych źródeł
energii jako sposób na biznes,
nowe miejsca pracy lub źródło
dodatkowych dochodów dla
gospodarstwa
Obowiązujące, omówione powyżej unormowania prawne nie pozostały bez wpływu na rynek biomasy do celów energetycznych. Aby sprostać popytowi na
biomasę stałą dla elektroenergetyki i ciepłownictwa już w 2015 roku należy zwiększyć jej dostawy o około 1,5 mln ton, a do
2020 roku o ponad 5 mln ton. Nie będzie
można go zaspokoić drewnem z lasów,
ponieważ już obecnie brakuje tego surowca dla przemysłów: drzewnego, papierniczego, płytowego itp. Stanowi to
szansę nie tylko na zagospodarowanie
nawet do 400 tys. ha pod uprawy roślin
energetycznych oraz odpadów drzewnych pochodzących z sadownictwa, zieleni miejskiej, nasadzeń przydrożnych
i słomy, ale także podjęcia działalności
gospodarczej w następującym zakresie:
• produkcji biomasy,
• organizacji zbioru, składowania, przetwarzania oraz transportu biomasy,
• zaopatrywania w paliwo biomasowe zainteresowanych zakładów energetycznych,
• dystrybucji paliw i urządzeń do ich
spalania,
• usług w branży instalacyjnej,

• pomocy w pozyskiwaniu ﬁnansowania
inwestycji niezbędnych dla zakładania
upraw energetycznych.
Biomasa może być także wykorzystywana
w samym gospodarstwie. Poniżej przedstawiono rachunek symulacyjny kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych ogrzewania biomasą oraz innymi paliwami domu
mieszkalnego jednorodzinnego, o powierzchni użytkowej 180 m2, wykonanego
według nowoczesnych technik i materiałów budowlanych. Analizując koszty produkcji energii cieplnej z różnych źródeł, należy wskazać, iż najtaniej można było ogrzać
taki budynek miałem węglowym (2 321 zł),
(drewnem 2 603 zł) i słomą (2 739 zł). O około 15% wyższe koszty wystąpiły w przypadku wykorzystania na ten cel brykietów z ze
słomy. Natomiast zastosowanie peletów
zwiększało koszty o 50%, głównie z uwagi
na wysokie koszty inwestycyjne, które były
spowodowane zastosowaniem kotłów
z automatycznym systemem podawania
paliwa. Przeprowadzona analiza wykazała,
że koszty produkcji energii cieplnej z brykietów i peletów, pomimo iż były wyższe
od kosztów produkcji energii cieplnej z węgla, to były jednak znacznie niższe od kosztów wytwarzanej energii z pozostałych nośników (gazu ziemnego i płynnego, oleju
opałowego oraz energii elektrycznej.

Wartość opałowa,
Rodzaj paliwa nazwa i sprawność
kotła
17 609 kJ/kg
Brykiet ze słomy
Neptun 87 %
18 023 kJ/kg
Pelet ze słomy
Termomeccanica
CSI/G25 85%
Słoma pszenna
14 500 kJ/kg
(sucha)
Ekopal 82 %
15 000 kJ/kg
Drewno (suche)
Moderator 85 %
Miał węglowy
25 000 kJ/kg
płukany
Neptun 87 %
27 000 kJ/kg
Węgiel kamienny
Neptun 87 %
29 000 kJ/kg
Koks
S3WK 80 %
34 500 kJ/m3
Gaz ziemny
(47.883 kJ/kg)
GZ-50
Vitogas 92 %
Olej opałowy
36 000 kJ/l
(Ekoterm)
Vitola 94 %
3 600kJ/kWh
Energia
EKW LUX
elektryczna
/Elterm/
100 %
Gaz płynny
25 000 kJ/l
(Gaspol)
Vitogas 92 %
kocioł Viessman
Viessman Vitosol
Energia
100-F 4,6 m²
słoneczna
Viessman Vitocell
100-W 300 l
Viessman Vitocal
200-S 5,6 kW +
Pompa ciepła Ekocell
100-B 250l +
osprzęt

Roczne
Cena
zużycie paliwa jednostkowa

Nakłady
Wartość
inwesty-cyjne
zużytego
(zł)
paliwa (zł/rok)

Koszty
ogółem
zł/rok

6 990 kg/rok

0,40 zł/kg

5 200

2 796

3 143

6 830 kg/rok

0,44 zł/kg

21 000

3 005

4 405

9 088 kg/rok

0,14 zł/kg

22 000

1 272

2 739

22 m3/rok

98,9 zł/m3

6 400

2 176

2 603

4 970 kg

0,43 zł/kg

5 500

2 137

2 321

4 600 kg

0,60 zł/kg

5 500

2 760

3 132

4 660 kg

1.35 zł/kg

4 100

6 291

5 428

3 405 m3

2,20 zł/m3
+ 15,86 zł/m-c

19 100

7 681

8 318

27 200

10 090

10 997

3 600

9 386

9 506

4 698 l

3,20 zł/l
z dostawą
taryfa dzien.:
0,45 zł/kWh
taryfa nocna:
0,24 zł/kWh
2,80 zł/l
+ 598 zł/rok

21 000

13 752

14 452

Gaz ziemnyGZ50
2 105 m3

2,20 zł/m3
+ 15,86 zł/m-c

26 000

4 821

5 719

pobór dzienny:
3 008 kWh/rok
pobór nocny:
6 008 kWh/rok

taryfa dzien.:
0,45 zł/kWh
taryfa nocna:
0,24 zł/kWh

56 000

2 576

4 476

3 153 l
pobór dzienny:
10 008 kWh/rok
pobór nocny:
20 008 kWh/rok

Źródło: Obliczenia własne

4.2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako przeciwdziałanie
zmianom klimatu i pogarszaniu
stanu środowiska
Zagadnienia ochrony klimatu oraz rozwoju
energetyki odnawialnej wpisują się w problematykę wielofunkcyjności rolnictwa.
Wytwarzanie energii ze źródeł rozproszonych na terenach wiejskich jest przykładem
łączenia funkcji produkcyjnej z funkcją środowiskową i funkcją społeczną. Produkcja energii z odnawialnych źródeł stanowi
próbę wprowadzenia samowystarczalności energetycznej w gospodarstwie rolnym
oraz może być impulsem do poszukiwania
nowych źródeł dochodów. Zrównoważony
rozwój obszarów wiejskich oznacza rozwój

stabilny i trwały, oparty na trzech równoważnych aspektach: społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Rozwój ten będzie stanowił w dłuższej perspektywie podstawową zasadę ewolucji polskiego rolnictwa. Jednym z jego warunków są również
rozwój energetyki odnawialnej i inne sposoby ochrony klimatu oraz środki adaptacji
do zmian klimatu. Najprostszym sposobem
zmniejszenia zużycia energii jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych
(ocieplenie ścian, wymiana stolarki budowlanej itp.) oraz zwiększenie sprawności
przetwarzania energii, przez zastosowanie,
nowoczesnych kotłów, kominków i instalacji o wysokich sprawnościach.
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5.2. Rolnik jako dostawca biomasy
do Lokalnych Centrów
Przetwarzania Biomasy uwarunkowania prawne,
ekonomiczne i środowiskowe

Rozdział 5

Rolnik jako dostawca
surowca do produkcji
energii odnawialnej -

uwarunkowania prawne, ekonomiczne
i środowiskowe.
5.1. Rolnik jako dostawca substratów
do biogazowni rolniczych
- uwarunkowania prawne,
ekonomiczne i środowiskowe

Ze względu na przetwarzane w biogazowni rolniczej surowce, nie wymaga ona
zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów, gdyż takie nie są tam wykorzystywane, ani w niej produkowane. Wytwarzanie biogazu z użyciem, w części lub w
całości, substratów innych niż wymienione, może prowadzić do uznania, że wyprodukowany w ten sposób biogaz nie
jest biogazem rolniczym. To z kolei może
mieć określone skutki dla producenta
biogazu. Po pierwsze, producent biogazu
wytwarzanego z substratów, których nie
wskazano w art. 3 pkt 20a ustawy – Prawo energetyczne, nie uzyska świadectwa
pochodzenia biogazu rolniczego (tzw.
brązowego certyﬁkatu). Po drugie, jeżeli
w biogazowni wytwarzana jest z biogazu nierolniczego energia elektryczna, konieczne jest uzyskanie koncesji na jej wytwarzanie.

Prawo energetyczne deﬁniuje biogaz
rolniczy, jako paliwo gazowe otrzymywane z surowców rolniczych, produktów
ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów
ubocznych lub pozostałości przemysłu
rolno-spożywczego lub biomasy leśnej
w procesie fermentacji metanowej. Wielkość biogazowni zależy od dostępności
substratów. W poniższej tabeli podano
orientacyjne zapotrzebowanie na substraty w zależności od mocy biogazowni. Można założyć, że dla biogazowni
średniej wielkości (o mocy 0,4-0,5 MW)
potrzebna będzie kiszonka z powierzchni 150-200 ha kukurydzy lub zbóż.

Tabela 18. Orientacyjne zapotrzebowanie na substraty w zależności od mocy biogazowni rolniczej

Tabela 19. Zapotrzebowanie na biomasę rolną do produkcji energii elektrycznej

Moc w kWe

Wyszczególnienie

75

110

150

180

250

Pojemność biogazowni [m ]

800

900

1100

1200

1700

Gnojowica [m3]

1800

1800

1800

1800

1800
1150

3

Obornik [t]

1150

1150

1150

1150

Powierzchnia upraw pod potrzeby biogazowni [ha]

20

30

50

60

90

Zapotrzebowanie na kiszonkę [m3]

1100

1700

2700

3300

5000

Źródło: Energia z biogazu. Farmer 21/2007

W Polskim prawodawstwie podstawowym
aktem wykonawczym, mającym wpływ na
rynek surowcowy (biomasowy) dla energetyki opartej o OZE jest Rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła
wytworzonych w odnawialnych źródłach
energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej
wytworzonej w odnawialnym źródle energii
(Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 182). Dotychczas
głównym źródłem biomasy wykorzystywanym w energetyce było drewno i jego odpady. Wykorzystanie drewna w energetyce
wywołało protesty dotychczasowych jego
odbiorców, stąd też w „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku” zawarto stwierdzenie, że biomasa będzie stanowić podstawowy kierunek rozwoju odnawialnych źródeł
energii, ale nie powinno to powodować
niedoborów drewna w przemyśle drzewnym, celulozowo-papierniczym i płytowym. Konsekwencją tych ustaleń są zapisy
w cytowanym powyżej rozporządzeniu do-

tyczące konieczności dodawania do wspólspalanego drewna biomasy pochodzącej
z produkcji rolnej lub przemysłów przetwarzających jej produkty (Tab. 19). Aby sprostać popytowi na biomasę stałą dla elektroenergetyki i ciepłownictwa już w 2015 roku
należy zwiększyć jej dostawy o około 1,5
mln ton, a do 2020 roku o ponad 5 mln ton
(wilgotność 15%). Stanowi to szansę nie
tylko na zagospodarowanie nawet do 400
tys. ha pod uprawy roślin energetycznych
oraz odpadów drzewnych pochodzących
z sadownictwa, zieleni miejskiej, nasadzeń
przydrożnych a także słomy i siana.
Sprostanie wzrastającemu popytowi na
biomasę wymaga przede wszystkim stworzenia skutecznego systemu, zapewniającego ciągłość dostaw, obejmującego
skup, przetwórstwo, transport i magazynowanie. Energetycy są zainteresowani
stałymi dostawami biomasy dobrej jakości
dla celów produkcji „zielonej energii”. Aby
jednak rolnicy chcieli zakładać plantacje
roślin energetycznych ceny proponowane
przez energetykę muszą zapewniać pożądaną opłacalność produkcji biomasy, również na potrzeby biogazowni.
Obecnie warunki współpracy pomiędzy producentami a odbiorcami biomasy można uregulować za pomocą umów
kontraktacyjnych. Są zawierane dobrowolnie i stanowią umowę cywilno-prawną regulowaną przepisami Kodeksu Cywilnego. Mogą one obejmować nie tylko

Lp.
Wyszczególnienie
1.
Produkcja energii elektrycznej (TWh/a)
2.
Udział OZE (%)
3.
Energia z biomasy (%)
4.
Zapotrz. na biomasę (mln t)
5.
Biomasa rolna (%)
6.
Biomasa rolna (mln t)
Źródło: Grzybek A., 2011:Biomasa w energetyce. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy O/Warszawa.

2010
168,0
9,0
6,0
2,7
20,0
0,5

2020
211,0
20,0
16,1
7,2
60,0
4,4
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dostawę produktu, ale zawierać również
ustalenia dotyczące procesu produkcji
n.p: doboru uprawianych odmian, form
odstawianej biomasy, miejsca jej odbioru
(gospodarstwo lub wyznaczony punktu
składowania), usługi odbiorcy związane
ze zbiorem i transportem biomasy, itd. Na
mocy umowy producent rolny zobowiązany jest wytworzyć i dostarczyć określoną ilość produktu, a przedsiębiorstwo
kontraktujące świadczyć usługi (jeśli zostały objęte umową), produkt odebrać
w umówionym terminie oraz zapłacić za
niego w terminie ustalonym umową.
W Unii Europejskiej ogromne znaczenie
przypisuje się do zrównoważonego rozwoju, stąd też w artykule 17 Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/
28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze
źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/
WE oraz 2003/30/WE, zapisano, że do odnawialnych źródeł energii zaliczać się będzie tą tylko część biomasy przy produkcji, której respektowano kryteria zrównoważonego rozwoju. Normy te określono
w przepisach, w pozycji „Środowisko naturalne” w części A w pkt 9 załącznika II
do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009
z dnia19 stycznia 2009 r. ustanawiającego
wspólne zasady dla systemów wsparcia
bezpośredniego dla rolników w ramach
wspólnej polityki rolnej oraz wymogach
dotyczących zasad dobrej kultury rolnej
zgodnej z ochroną środowiska w rozumieniu art. 6 ust. 1 tego Rozporządzenia
(Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16).
Takim przykładem jest biomasa pochodząca z surowców uzyskanych z terenów
o wysokiej wartości bioróżnorodności,
czyli terenów, które w styczniu 2008 r.
lub później posiadały status lasów pierwotnych i innych zalesionych gruntów,

z gatunkami rodzimymi, gdzie nie istnieją wyraźnie widoczne ślady działalności człowieka, a procesy ekologiczne
nie zostały w istotny sposób zaburzone.
Ponadto obszary wyznaczone: do celów
ochrony przyrody na mocy prawa lub do
ochrony rzadkich, zagrożonych lub poważnie zagrożonych ekosystemów lub
gatunków, uznawanych za takie na mocy
umów międzynarodowych lub zawartych w wykazach sporządzanych przez
organizacje międzyrządowe lub Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody. A także obszary trawiaste o wysokiej bioróżnorodności, czyli takie które pozostaną obszarami trawiastymi, jeśli nie dojdzie do
interwencji człowieka i które zachowują
naturalny skład gatunkowy oraz cechy
i procesy ekologiczne; lub nienaturalne,
czyli obszary trawiaste, które przestaną
być obszarami trawiastymi w braku interwencji człowieka i które są bogate gatunkowo i nie są zdegradowane, chyba
że udowodnione zostanie, iż zbiory surowców są konieczne, aby zachować ich
status obszarów trawiastych.
Co dwa lata Komisja przedstawiać będzie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania odnoszące się zarówno do państw trzecich, jak i do państw
członkowskich, ważnych dostawców
biopaliw lub surowców służących do ich
produkcji, w sprawie przestrzegania kryteriów zrównoważonego rozwoju. Pierwsze sprawozdanie zostanie przedłożone
w 2012 r. Mają się w nim również znajdować informacje dotyczące wpływu zwiększonego popytu na biopaliwa na dostępność żywności w przystępnych cenach,
zwłaszcza dla ludzi żyjących w krajach
rozwijających się. W krajach trzecich, potencjalnych dostawcach biomasy do UE
badane będzie przestrzeganie konwencji
Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Rozdział 6

Rolnik jako producent
energii odnawialnej -

uwarunkowania prawne, ekonomiczne
i środowiskowe
6.1. Rolnik jako producent energii
w kolektorach słonecznych,
pompach ciepła, siłowniach
wiatrowych i wodnych uwarunkowania prawne,
ekonomiczne i środowiskowe
Dotychczas głównym zadaniem rolnictwa była produkcja surowców żywnościowych. W rezolucji Parlamentu Europejskiego z 23 czerwca 2011 roku”
Współna Polityka Rolna do 2020 roku:
sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi
oraz aspektami terytorialnymi”, wskazano
między innymi, że polityka rozwoju obszarów wiejskich powinna sprzyjać osiąganiu niezależności energetycznej gospodarstw rolnych poprzez zachęcanie
do produkcji energii odnawialnej, zwłaszcza na bazie produktów ubocznych z rolnictwa. Stąd też jedna z propozycji zmian
WPR po roku 2013 zmierza do traktowanie rolnika nie tylko jako konsumenta, ale
również jako producenta energii.
Uwarunkowania prawne
Podstawowe unormowania dotyczącą
odnawialnych źródeł energii znajdują się
w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10
kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, z późniejszymi zmianami, ostatnia z dnia 08 stycznia 2010 r.). W doku-

mencie tym uregulowano między innymi: obowiązek zakupu energii cieplnej
i elektrycznej wytworzonej z OZE, wsparcie przy przyłączeniu do sieci, pierwszeństwo w świadczeniu usług przesyłania
lub dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej z OZE. Istotny wpływ na wykorzystanie OZE mają także inne akty prawne (prawo ochrony środowiska, wodne,
budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odpadach,
udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko).
Uwarunkowania ekonomiczne
Odnawialne źródła energii kreują wzrost
gospodarczy i wpływają na budowanie
gospodarki opartej na wiedzy. Rozwój
OZE przyczynia się także do powstania
nowych miejsc pracy – sektor OZE ma
wysoką dynamikę wzrostu w tym obszarze. Rozwiązania znajdujące zastosowanie przy wykorzystaniu odnawialnych
źródeł energii są innowacyjne. Istotne są
także społeczne aspekty wykorzystania
OZE: poprzez pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy mają przełożenie na dochód narodowy na obywatela, natomiast
dzięki zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych wpływają na poprawę warunków
życia (ochrona środowiska).
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Odnawialne źródła energii są jeszcze postrzegane jako znacznie droższe w wykorzystaniu niż surowce kopalne. Po
uwzględnieniu kosztów i korzyści zewnętrznych, energia odnawialna okazuje się być tańsza od tradycyjnej. Tworzy
to kolejną przesłankę do powstania rynku OZE, mianowicie przesłankę ekonomiczną, dotyczącą poprawy efektywności wykorzystania zasobów - utrzymanie
i poprawę jakości środowiska przy niższych kosztach.
Uwarunkowania środowiskowe
W wyniku zastosowania OZE następuje eliminacja zagrożeń wynikających z eksploatacji konwencjonalnych źródeł takich jak:
• emisja znacznych ilości dwutlenku węgla,
tlenków azotu i siarki odpowiedzialnych
za występowanie kwaśnych deszczy,
• emisja pyłów,
• promieniowanie jonizujące elektrowni
jądrowych,
• zagrożenia radiacyjne przy przewożeniu materiałów rozszczepialnych i odpadów z elektrowni jądrowych,
• zrzuty podgrzanej wody do rzek i jezior,
• bezzwrotne straty wody w obiegach
chłodzenia,
• zrzuty ścieków technologicznych,
• dewastacja terenu i pylenie wtórne na
składowiskach odpadów paleniskowych (popiół, żużel).

6.2. Rolnik jako producent energii
w biogazowniach rolniczych
- uwarunkowania prawne,
ekonomiczne i środowiskowe
Uwarunkowania prawne
Według Polityki energetycznej Polski do
2030 r. biogaz ma zapewnić 12,8% zapotrzebowania na energię elektryczną

z OZE i 8% zapotrzebowania na ciepło
z OZE w 2020 r. Aby osiągnąć zakładane cele w znowelizowanym w styczniu
2010 r. Prawie energetycznym znalazły
sie następujące ułatwienia dla wytwórców energii elektrycznej i cieplnej z biogazu rolniczego:
· w znowelizowanej treści art. 3 pkt. 3a
biogaz rolniczy uznany został za paliwo gazowe. Umożliwia to wtłaczanie
go (po oczyszczeniu do standardów
gazu wysokometanowego) do niskociśnieniowych sieci przesyłowych a następnie obrót nim,
· na operatorów systemu dystrybucyjnego gazowego nałożono obowiązek
odbioru biogazu rolniczego o odpowiednich parametrach jakościowych
wytwarzanego na ich terenie działania,
od dostawcy podłączonego do ich sieci przesyłowej (art. 9c ust. 6a),
· przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące sie obrotem ciepłem i jego sprzedażą zobowiązane są do odbioru ciepła wytwarzanego w OZE w ilości nie
przekraczającej zapotrzebowania na to
ciepło w sieci do której są podłączone
(art. 9a ust. 7),
· sprzedawcy energii elektrycznej zobowiązani są do zakupu energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii
przesyłanej do sieci dystrybucyjnej lub
przesyłowej na ich terenie działania,
· zakup energii elektrycznej z OZE odbywa sie po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim
roku kalendarzowym,
· umożliwienie wytwórcom biogazu rolniczego zastąpienia koncesji na wytwarzanie energii, jedynie wpisem do
rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących sie wytwarzaniem
biogazu rolniczego,

· zwolnienie od podatku akcyzowego
„zielonej energii”,
· opodatkowanie dochodów z „zielonych certyﬁkatów” jak dochodów
z działalności gospodarczej,
· zwolnienie przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną z OZE w elektrowni o mocy poniżej 5
MW z opłat za udzielenie koncesji, opłaty
skarbowej za wydanie „zielonego certyﬁkatu” i jego rejestracje (art. 9e ust. 18).
Taki rejestr od stycznia 2011 roku
prowadzi Agencja Rynku Rolnego.
O wpis do rejestru mogą ubiegać się
przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące warunki:
· są zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców, administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego,
· posiadają tytuł prawny do obiektów
budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza,
· dysponują odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach
o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie
działalności gospodarczej.
Uwarunkowania ekonomiczne
Podstawowymi korzyściami ekonomicznymi dla inwestorów biogazowni są przychody z tytułu sprzedaży produktów wytworzonych podczas pracy instalacji:
· sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej oraz uzyskanych świadectw
pochodzenia,
· sprzedaż uzyskanej nadwyżki ciepła
procesowego (ponad potrzeby biogazowni związanych z realizacją procesów technologicznych),

· sprzedaż produktu pofermentacyjnego w formie nawozu.
Niekorzystną cechą substancji pofermentacyjnej jest jej wysokie uwodnienie, od
90 do 97%. Duża zawartość wody wpływa na koszty transportu z biogazowni na
pole oraz wielkość zbiorników do jej przechowywania. Uciążliwość tę można zminimalizować przez zagęszczenie pozostałości oraz separację azotu i fosforu. Frakcja
ciekła może być zawrócona do zbiornika
z gnojowicą lub do modułu, który oddzieli substancje odżywcze od wody. W większości biogazowni występuje nadmiar
energii cieplnej, dlatego też substancję
pofermentacyjną można suszyć. Użyźnianie pól i trwałych użytków zielonych przy
użyciu substancji pofermentacyjnej wymaga przestrzegania przepisów regulujących zagadnienia związane z nawozami i
nawożeniem. (Ustawa o nawozach i nawożeniu, Dz.U, 2000, Nr 89, poz. 991 z późniejszymi zmianami). Na zagospodarowanie
produktów pofermentacyjnych wpływa
dostępność do pól uprawnych, które
z uwagi na koszty transportowe rozwożenia nawozu, powinny być położone
w najbliższym sąsiedztwie biogazowni.
Średnia biogazownia o mocy 0,5 MWel,
w zależności od zastosowanych substratów, potrzebuje na zagospodarowanie
masy pofermentacyjnej 500-2000 ha.
Uwarunkowania środowiskowe
Biogazownie rolnicze powyżej 0,5MW
zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, co oznacza dla inwestora konieczność przejścia pełnej procedury oddziaływania na środowisko.
Na etapie wstępnych decyzji lokalizacyjnych ważne jest zatem, aby uwzględnić
np. oddalenie od siedlisk ludzkich oraz
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ograniczenia wynikające z ochrony śro- logicznych oraz obszarach proponowadowiska i przyrody. Regulują to przepi- nych do objęcia ochroną prawną.
sy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Bardzo często już na etapie projektowaGospodarki Żywnościowej z dnia 7 paź- nia biogazowni ale także i innych obiekdziernika 1997 r. w sprawie warunków tów OZE należy liczyć się z protestami lotechnicznych, jakom powinny odpowia- kalnych społeczności. Wynika to z barier
dać budowle rolnicze i ich usytuowanie. mentalnościowych, braku wiedzy i rozWskazane jest również eliminowanie powszechniania nierzetelnych informacji
transportu surowców i odpadów pofer- przez media, które w ten sam sposób trakmentacyjnych przez tereny zabudowa- tują lokalne, rozproszone źródła co źródła
ne. Ponadto biogazownie powinny być wielkoskalowe. W Niemczech biogazownie lokalizowane są w bezpośrednim sąodizolowane od przyległych terenów
siedztwie zabudowy mieszkaniowej.
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Rozdział 7

Urządzenia wykorzystujące
energię słońca, wiatru, wody
i wnętrza ziemi. Dom pasywny
Kolektory słoneczne
Słońce jest największym i najbardziej
wydajnym dostępnym ludzkości źródłem energii. W Polsce najkorzystniejsze
warunki wykorzystania energii słonecznej znajdują się w południowej części
województwa lubelskiego oraz na Wybrzeżu Zachodnim (rys. 4).

Tab. 20. Wymagane zgody i decyzje cząstkowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Tabela 12 Wymagane zgody i decyzje czstkowe niezbdne do uzyskania pozwolenia na budow.
Dokument
Decyzja (lokalizacyjna) o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Decyzja (rodowiskowa) o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj
przedsiwzicia
Decyzja zezwalajca na lokalizacj zjazdu z drogi publicznej
Decyzja o wycince drzew i krzewów, pozwole wodno-prawnych, sfer ochrony uj wody,
geologii, wydalanych zanieczyszcze do atmosfery
Decyzj zatwierdzajca projekt lub dokumentacj geologiczn, hydrogeologiczn i
geologiczno- inyniersk
Pozwolenie wodno-prawne
Uzgodnienia w zakresie wymaga odnonie uzbrojenia terenu, planowania i zagospodarowania
terenu (ZUD)
Uzgodnienia dotyczce wytwarzanych odpadów, wydalanych zanieczyszcze do atmosfery,
stref ochrony uj wody, geologii
Zgoda na podłczenie obiektu do sieci energetycznej lub dystrybucyjnej gazowej, warunki
techniczne podłczenia i uzgodnienia rozwiza projektowych

Opinia geotechniczna/badania geotechniczne
Uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie wymaga przeciwpoarowych
Uzgodnienia w zakresie zachowania przepisów BHP
Uzgodnienia w odniesieniu do stref ochrony archeologicznej, obiektów wpisanych do rejestru
zabytków lub obiektów i terenów znajdujcych si w strefach ochrony konserwatorskich
wyznaczonych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
Uzgodnienia w zakresie wymaga higieniczno-sanitarnych, oraz ochrony epidemiologicznej

Uzgodnienia odnonie zjazdów z dróg, placów, sieci i przyłczy infrastruktury technicznej,
organizacji ruchu na czas budowy
Zgoda na podłczenie obiektu do sieci wodno-kanalizacyjnej, wydanie warunków technicznych
podłczenia i uzgodnienia rozwiza
Zgoda na podłczenie obiektu do sieci ciepłowniczej, wydanie warunków technicznych
podłczenia i uzgodnienia rozwiza projektowych
Zgoda na podłczenie do sieci gazowniczej oraz warunki techniczne podłczenia i uzgodnienie
rozwiza projektowych

Kto wydaje

grzewa się czynnik roboczy. Kolektory
te są w stanie wychwycić nawet promieniowanie rozproszone, które przebija się
przez chmury;
• płaskie, w których absorberem jest płyta ze stali, miedzi lub tworzywa sztucznego, pokryta powłoką o specjalnych
właściwościach optycznych. Z absorberem scalone są rurki miedziane, przez
które przepływa czynnik roboczy odbierający ciepło od absorbera.
Zadaniem kolektora słonecznego (1) jest
konwersja energii promieniowania słonecznego w energię cieplną, która następnie przekazywana jest za pomocą

Urzd gminy

Starostwo powiatowe

Regionalny OSD zakład energetyczny
lub operator
dystrybucyjny gazowy

Uprawnieni
rzeczoznawcy

Wojewódzki Oddział
Słuby Ochrony
Zabytków
Powiatowy Inspektor
Sanitarny

Lokalny zarzdca dróg

Jednostka zarzdzajca
infrastruktur sieciow

Źródło: Instytucie Energetyki Odnawialnej 2011: Przewodnik Dla Inwestorów Zainteresowanych Budową Biogazowni Rolniczych

W decyzji o pozwolenie na budow starosta okrela w zalenoci od tego, czy w danym
przypadku jest to konieczne, m.in.:
• Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych.
• Czas uytkowania tymczasowych obiektów budowlanych.

Rysunek 5. Rejonizacja obszaru Polski pod względem możliwości wykorzystania energii słonecznej.
Źródło: Atlas Rzeczpospolitej Polskiej, Główny geodeta Kraju, 1993-1997:
arkusz 31.2 promieniowanie i temperatura powietrza.

W naszych warunkach klimatycznych najbardziej opłacalnymi, a przez to i najpopularniejszymi urządzeniami wykorzystującymi energię słoneczną są kolektory słoneczne. W domowych instalacjach solarnych stosuje się dwa rodzaje kolektorów:
• próżniowe, zbudowane ze szklanych
rur. W każdą z nich włożony jest absorber z zamontowaną rurką, w której na-

Rysunek 6. Zasada działania kolektora słonecznego

Źródło: Kociszewski A.: Instalacje Solarne. Maszynopis powielony, s. 3.

płynu solarnego w celu dalszego jej wykorzystania (3), np. do przygotowania ciepłej wody użytkowej, czy wspomagania
centralnego ogrzewania. Transport płynu solarnego (niezamarzającego) zapewnia zespół pompowy (2). Układ sterujący
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Kolektor próżniowy do produkcji ciepłej wody użytkowej (Biały Słup 15, gmina Zwierzyniec, woj. lubelskie).

Jedno z pól kolektorów płaskich umieszczonych na dachu Bursy Międzyszkolnej w Zamościu

(6) uruchamia go, gdy temperatura płynu
solarnego w kolektorze (4) jest wyższa niż
temperatura wody w zbiorniku (5). Energia grzewcza jest oddawana wodzie użytkowej poprzez wymiennik (7) znajdujący
się wewnątrz zbiornika (rys. 6).
Kolektory mogą być montowane na dachu budynku lub przed domem od strony południowej. Łączy się je z zamontowanym w kotłowni zespołem pompowym i wymiennikiem ciepła. Wymiennik
ciepła może współpracować z innymi
źródłami ciepła, takimi jak piec gazowy,
węglowy czy kominek z którego ciepła
woda użytkowa jest dostarczana do celów bytowych lub wspomagania centralnego ogrzewania. Aby w domu jednorodzinnym zamieszkałym przez 3-5 osób
można było korzystać z ciepłej wody
uzyskiwanej w około 60 % w skali roku
z energii słonecznej, należy zamontować trzy kolektory płaskie o powierzchni
około 6 m2 lub jeden kolektor próżniowy
czterdziestorurowy. W celu wykorzystania instalacji solarnej do wspomagania
centralnego ogrzewania należy podwoić liczbę kolektorów słonecznych oraz
zwiększyć wielkość zbiornika.

wodach podziemnych bądź w powietrzu (dolne źródła).
Obieg czynnika w pompie cieplnej jest
identyczny jak w chłodziarce, tylko odbywa się on w zakresie temperatur wyższych od temperatury otoczenia. Jako

Pompy ciepła
Pompa ciepła to urządzenie umożliwiające wykorzystanie do celów grzewczych energię zgromadzoną w gruncie,

Rys. 8. Pompa ciepła z dolnym źródłem ciepła w postaci wody
gruntowej.

Pompy ciepła w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Dydaktycznym, Zwierzyniec – Biały Słup.

Rys. 6. Pompa ciepła z poziomym gruntowym wymiennikiem
ciepła.

czynnik roboczy służy gaz, który się
skrapla przy niezbyt wysokim ciśnieniu
i przy żądanej temperaturze do ogrze-

Rys. 7. Pompa ciepła z pionowym gruntowym wymiennikiem
ciepła.

wania oraz odparowuje przy niskim ciśnieniu i temperaturze otoczenia. Ciepło
pobierane jest z tzw. dolnego źródła za
pośrednictwem układu wężownic (dodatkowego wymiennika ciepła) lub bezpośrednio (tylko w przypadku płynów)
i przekazywane do zabudowanego
w pompie wymiennika ciepła zwanego
parownikiem. W parowniku następuje
przekazanie ciepła do obiegu wewnętrznego pompy. Następnie w drugim wewnętrznym wymienniku ciepła - skraplaczu następuje wymiana ciepła z tzw.
górnym źródłem (instalacja centralnego
ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej.
Nakłady inwestycyjne na te instalacje
są bardzo zróżnicowane. Zależą przede
wszystkim od rodzaju dolnego źródła
ciepła i sposobu jego ujęcia. Dla instala-

cji o mniejszych mocach koszt wykonania ujęcia dolnego źródła nierzadko przewyższa koszt zakupu samej pompy ciepła
i staje się wtedy główną pozycją w koszcie całej inwestycji. Sprężarki pomp ciepła są najczęściej zasilane silnikami elektrycznymi i stanowią z nimi hermetycznie
zamkniętą całość. Zwarta budowa pompy
ciepła oraz wyposażenie jej w sterownik
programowalny powoduje, że nie wymaga ona żadnej obsługi oraz przeglądów
i serwisu. Koszt eksploatacji ograniczony
jest do kosztu zakupu energii elektrycznej. W ten sposób ogrzewać można nie
tylko niewielkie domy jednorodzinne, ale
duże obiekty budowlane np.: szkoły czy
inne budynki użyteczności publicznej.
Efektywność pompy ciepła staje się tym
większa, im mniejsza jest różnica temperatury między źródłem a odbiornikiem
ciepła, którym jest domowa instalacja
grzewcza. Dlatego zastosowanie pompy
ciepła przynosi największe korzyści, gdy
współpracuje ona z systemem ogrzewania niskotemperaturowego - podłogowego lub ściennego. Można co prawda
wykonać również niskotemperaturową instalację grzejnikową, ale wówczas
grzejniki musiałyby mieć stosunkowo
dużą powierzchnię, przez co byłyby
droższe i zajmowałyby sporo miejsca
w domu.
Elektrownie wiatrowe
Małe elektrownie wiatrowe to jednostki
o mocach do 100 kW. Najczęściej zaspokajają one jedynie potrzeby w zakresie
zasilania w energię elektryczną gospodarstw. Przeznaczone są głównie do zasilania: domów, szklarni, pomieszczeń
gospodarczych, suszarni itd. Do zalet
tych konstrukcji można zaliczyć to, że:
• wytrzymują bardzo silne wiatry i mogą
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pracować w najbardziej ekstremalnych
warunkach,
• koszt wytwarzania 1 kWh energii jest
niewielki i w zależności od warunków
wiatrowych zawiera się w granicach
0,07 – 0,10 zł,
• w porównaniu z bardzo skompliko-

Rysunek 7. Rejonizacja obszaru Polski pod względem możliwości wykorzystania energii wiatrowej.
Źródło: Atlas klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warszawa 2005 r.

wanymi dużymi turbinami instalacja
małych turbin wiatrowych jest stosunkowo prosta, a koszty inwestycyjne
znacznie niższe, co powoduje większą
akceptację społeczności lokalnej,

Zbiornik wodny Rudka na rzece Wieprz w Zwierzyńcu.

• nie oddziaływują negatywnie na środowisko,
• nie wymagają budowy (rozbudowy)
sieci energetycznych,
• ze względu na małe rozmiary z powodzeniem można je wkomponować
w otoczenie.
Dodatkowym atutem małych elektrowni wiatrowych jest to, że nie wymagają
pozwolenia na budowę. Dotyczy to jednak tylko tych turbin, które nie są trwale
związane z gruntem.
Elektrownie o mocy do 5 kW są urządzeniami na tyle małymi, że można je przewieźć i zamontować niemalże w każdych warunkach terenowych. Ponieważ
elektrownia nie ma klasycznego fundamentu, więc można powiedzieć, że jest
to konstrukcja przenośna, dzięki czemu odpada konieczność kosztownego
i długotrwałego badania prędkości wiatru. Jeśli po pewnym czasie eksploatacji
stwierdzimy, że wybrana lokalizacja elektrowni nie jest najlepsza pod względem
prędkości wiatru, to wystarczy przenieść
ją w inne miejsce.
Małe turbiny wiatrowe o pionowej osi
obrotów mogą być stosowane wszędzie

Mała elektrownia wodna na zbiorniku Rudka.

tam, gdzie wymagana jest produkcja
niewielkich ilości energii elektrycznej.
Charakteryzują się tym, że pracują przy
małych prędkościach wiatru. Turbina
o mocy 2,5 kW jest w stanie wytworzyć
rocznie około 1800 kWh energii elektrycznej (przy średniej prędkości wiatru
2,5 m/s). Może współpracować z baterią
fotoogniw, akumulatorów, falownikiem
napięcia stałego na przemienny.
Małe elektrownie wodne
Znanym i od dawna wykorzystywanym
surowcem energetycznym jest „biały wegiel”. Tak nazywa się w przenośni przemieszczające się masy wody rzecznej
i morskiej. Spośród elektrowni wodnych
najbardziej rozpowszechnione są zasilane energią kinetyczną rzek. Do rzadkości
należą wciąż elektrownie wykorzystujące energię pływów morskich.
Rozwój elektrowni wodnych – czystych
dla otoczenia, niezależnych od wydobycia i transportu paliw – ograniczony
jest jedynie wymogami odpowiednich
warunków zewnętrznych (terenowych

i geologicznych) oraz zależy od wielkości
kapitału posiadanego przez inwestora.
Najwięcej pieniędzy pochłania budowa
obiektów hydrologicznych, nieco mniej
– ich wyposażenie.
Charakterystyczne dla tego typu elektrowni są natomiast znikome koszty eksploatacji – wynoszące średnio około 0,5
% łącznych nakładów inwestycyjnych
rocznie oraz wysoka sprawność energetyczna (90-95 %).

Rysunek 8. Rejonizacja obszaru Polski pod względem możliwości wykorzystania energii wodnej.
Źródło: Atlas zasobów wodnych. IMiGW Warszawa 2005 r.
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Tabela 21. Wady i zalety odnawialnych źródeł energii
Zalety energetyki wiatrowej

Wady energetyki wiatrowej

- znaczne zredukowanie zanieczyszczenia środowiska,
- zmniejszenie zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych,
- zagospodarowanie nieużytków (rozmieszczenie elektrowni wiatrowych na
terenach niezurbanizowanych),
- stworzenie nowych miejsc pracy,
- oszczędności na surowcach, gdyż energia wiatru jest bezpłatna.

- wprowadzanie zakłóceń do sieci energetycznych ze względu na zmienność
wiatru, zarówno jego prędkości (zmiany dobowe i roczne), jak i kierunku,
- wysoki poziom hałasu, wytwarzanie szkodliwych ultradźwięków
- zakłócanie krajobrazu (nieestetyczne wieże turbin wiatrowych),
- zagrożenie dla ptaków,
- wysokie koszty inwestycyjne.

Zalety energetyki wodnej

Wady energetyki wodnej

- oszczędność paliw naturalnych,
- niezanieczyszczanie środowiska spalinami i pyłami,
- niższe koszty eksploatacji niż w elektrowniach konwencjonalnych,
- uzyskanie na rzece nizinnej energii szczytowej zamiast przepływowej,
- poprawę warunków żeglugowych.
Ponadto małe elektrownie :
- mogą polepszyć bilans hydrologiczny i hydrobiologiczny,
- mogą być zainstalowane na małych ciekach wodnych,
- mogą być zaprojektowane i zbudowane w ciągu 1÷2 lat,
- ich rozproszenie skraca odległość przesyłu energii.

- ingerencja w środowisko naturalne, zwłaszcza w przypadku obiektów o
mocy większej niż 1 MW,
- wysokie nakłady inwestycyjne,
- zamulanie dna rzeki,
- niebezpieczeństwo zakłóceń sejsmicznych,
- sedymentacja zawiesin - zawiesiny opadają na dno i ulegają fermentacji,
- akumulacja rumowiska - powoduje zmniejszanie się pojemności zbiorników,
- zmiany poziomów wody powodują zjawiska osuwiskowe oraz abrazję
brzegów,
- uciążliwość hałasu.

Zalety stosowania biopaliw

Wady stosowania biopaliw

- poprawa stanu środowiska dzięki znacznemu zmniejszeniu emisji zanie- wysoki koszt jej pozyskania, przetwarzania i transportu,
czyszczeń do atmosfery,
- niektóre aspekty uprawy roślin energetycznych, na przykład zwiększona
- rozwój lokalnego rynku produkcji i dostawy biomasy,
erozja gleby, zakłócenia w gospodarce wodnej, zmniejszenie różnorodności
- zapewnienia taniej energii cieplnej dla odbiorców.
biologicznej środowiska,
- uprawa niektórych roślin energetycznych przyczynia się do poprawy stanu - większe niż w przypadku paliw kopalnych wydzielanie pyłów; stopiony
środowiska,
popiół może być przyczyną uszkodzenia kotła, ale zapobiega temu stoso-stabilność dostaw nośnika energii i pomaga w częściowym uniezależnieniu wanie odpowiedniej technologii, ﬁltrów i odpylania.
się od importu (ropa, gaz),
- aktywizacja ekonomiczna i decentralizacji produkcji energii,
- zapewnia tanią energię cieplną dla odbiorców komunalnych.
Zalety energetyki geotermalnej

Wady energetyki geotermalnej

- wykorzystanie energii geotermalnej do wytwarzania energii cieplnej jest
- eksploatacja energii geotermalnej może szkodliwie wpływać na środowisko,
znacznie bardziej opłacalne niż jej konwersja na energię elektryczną, koszty emisja szkodliwych gazów (siarkowodór, radon oraz dwutlenek węgla),
wytwarzania energii elektrycznej z geotermalnej są o ok. 50% niższe niż
- woda ze źródeł geotermalnych może być zasolona, co z kolei przyczynia
przy jej wytwarzaniu z węgla, a dwukrotnie niższe niż przy wytwarzaniu
się do zasolenia gleby (schłodzoną wodę należy wtłoczyć w głąb Ziemi).
z oleju opałowego.
Występuje też niebezpieczeństwo korozji urządzeń energetycznych.
Zalety energetyki słonecznej

Wady energetyki słonecznej

- spośród źródeł niekonwencjonalnych wykazuje najmniejszy ujemny
wpływ na środowisko, przy czym szczególnie ważny jest brak emisji
szkodliwych substancji, szacuje się, że 20-letnia eksploatacja instalacji
słonecznej o powierzchni 6÷8 m2 wspomagającej grzejnictwo elektryczne przynosi efekty, które można przeliczyć na powstrzymanie emisji SO2
rzędu 500 kg oraz CO2 rzędu 60 t,
- ma nieograniczone zasoby (nie zmienia bilansu energetycznego Ziemi),
- jest wszechobecna, co pozwala na uniezależnienie jej wykorzystania od
transportu,
- na Ziemi są praktycznie nieograniczone zasoby materiałów na moduły
fotowoltaiczne (Si, Al),
- możliwa jest jej bezpośrednia konwersja na inne formy energii.

- cykliczność, dotyczy to nierównomierności zarówno w skali dziennej, jak
i rocznej,
- znaczne rozproszenie zależne od pory roku, co wymaga stosowania układów skupiających,
- zależność wartości natężenia promieniowania słonecznego od kąta padania promieni słonecznych,
- zależność wartości natężenia promieniowania słonecznego od zapylenia
atmosfery, zawartości pary wodnej, zachmurzenia nieba,
- wysoki koszt urządzeń umożliwiających jej konwersję, a także oprzyrządowania umożliwiającego jej wykorzystanie w odbiornikach,
- niską sprawność modułów fotowoltaicznych.

Zalety ogniw paliwowych

Wady ogniw paliwowych

- małe zużycie wody,
- stosunkowo dużą sprawność,
- cichą pracę,
- możliwość skojarzonego wytwarzania prądu i ciepła,
- długą żywotność,
- niezawodność pracy,
- brak emisji szkodliwych gazów i pyłu.

- stosunkowo wysokie koszty wytwarzania ogniwa, które jednak systematycznie maleją,
- starzenie się ogniw - zanieczyszczenia paliwa prowadzą do zatykania się
porowatego materiału elektrod, ogniwa paliwowe osiągają czas życia 40
000 tysięcy godzin; konieczna jest ich wymiana co 5÷7 lat.

Źródło: Jastrzębska G.: Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne. WNT, Warszawa 2009 r., s. 47-158.

Rysunek 9. Schemat wykorzystania różnych źródeł energii w budynku pasywnym.

Budynek pasywny
W Polsce 57% energii zużywanej w gospodarstwie domowym przeznaczana
jest na ogrzewanie. Według Międzynarodowej Agencji Poszanowania Energii
na ogrzewanie winno przeznaczać się
ok. 35% energii zużywanej w domu. Jednym ze sposobów na oszczędność energii może być budynek pasywny (hybrydowy, inteligentny).
Budynek pasywny to standard wznoszenia obiektów budowlanych, który wyróżniają bardzo dobre parametry izolacyjne
przegród zewnętrznych oraz zastosowanie szeregu rozwiązań, mających na celu
zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. W domach pasywnych
redukcja zapotrzebowania na ciepło jest
tak duża, że nie stosuje się w nich trady-

cyjnego, systemu grzewczego a jedynie
dogrzewanie powietrza wentylacyjnego. Do zbilansowania zapotrzebowania
na ciepło wykorzystuje się również promieniowanie słoneczne, odzysk ciepła
z wentylacji a także zyski cieplne pochodzące od wewnętrznych źródeł.
Dom pasywny wyróżnia bardzo niskie
zapotrzebowanie na energię do ogrzewania – poniżej 15 kWh/(m²/rok). Oznacza to, że w ciągu sezonu grzewczego do
ogrzania jednego metra kwadratowego
mieszkania potrzeba 15 kWh, co odpowiada spaleniu 1,5 l oleju opałowego,
bądź 1,7 m³ gazu ziemnego, czy też 2,3
kg węgla. Dla porównania, zapotrzebowanie na ciepło dla budynków konwencjonalnych budowanych obecnie wynosi około 120 kWh/(m²/rok).

Dom pasywny - Roztoczańskie Centrum Naukowo-Dydaktyczne „Zwierzyniec - Biały Słup”. Kolektory słoneczne.

Dom pasywny - Roztoczańskie Centrum Naukowo-Dydaktyczne„Zwierzyniec - Biały Słup”. Urządzenia do odzysku i recyrkulacji ciepła.
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Rozdział 8

Źródła ﬁnansowania OZE
Potencjalni
inwestorzy mogą liczyć
na wsparcie z NFOŚiGW a także środków pochodzących
z UE. Podstawowym
instrumentem wsparcia przedsiębiorstw
z branży energetycznej w latach 2007-2013 jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, na realizację którego przewidziano ogromną kwotę 37,6
mld euro. Przedsiębiorcy mogą uzyskać
bezpośrednie wsparcie projektów energetycznych w ramach priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna,
a wytwórcy urządzeń do produkcji energii z OZE w ramach priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyﬁkacja źródeł energii. Doﬁnansowane
będą projekty związanie m.in. z: budową
lub zwiększeniem mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej, wykorzystujących energię wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogazu
i biomasy, wiatru, a także ciepła przy użyciu energii geotermalnej i słonecznej. Ponadto wspierane będą – budowa instalacji do produkcji biopaliw i biokomponentów stanowiących samoistne paliwa oraz
budowa i modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Należy pamiętać, że zgodnie
z obecnymi zapisami minimalna kwota
kosztów kwaliﬁkowanych pojedynczego
projektu wynosi 20 mln zł.

Alternatywnym źródłem wsparcia inwestycji w zakresie Odnawialnych Źródeł
Energii są Regionalne Programy Operacyjne (RPO), wdrażane na poziomie
poszczególnych województw. Niektóre
województwa wyodrębniają specjalne
działania na wsparcie inwestycji z zakresu OZE, inne zaś wskazują na możliwość
wsparcia takich projektów z działań dotyczących ochrony środowiska.
Poniżej charakterystyka programów kierowanych głównie do rolników, mieszkańców wsi i samorządów.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Oś I
• „Młody rolnik”- premia 75 tys. złotych
może być wykorzystana na inwestycje
w odnawialne źródła energii
• „Modernizacja gospodarstw rolnych”
Wsparcie może być przyznane na zakup
maszyn i urządzeń służących do produkcji oraz przygotowania do sprzedaży surowców energetycznych. W zakres
przedsięwzięć mogą wchodzić inwestycje w urządzenia służące wytwarzaniu energii z OZE na potrzeby produkcji rolnej w danym gospodarstwie. Beneﬁcjentem tego działania może być
osoba ﬁzyczna, osoba prawna spółka
osobowa prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub
zwierzęcej. Maksymalna wysokość pomocy udzielanej jednemu beneﬁcjentowi nie może przekroczyć 300 tys. PLN
– (poziom pomocy 40-75%). Minimalna
wartość poziomu kosztów kwaliﬁkowalnych projektu to 20 tys. PLN.

• „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”
Działaniem tym wspierane są inwestycje w zakresie przetwórstwa wyłącznie
produktów rolnych na artykuły spożywcze lub produkty nie żywnościowe. Beneﬁcjentem działania może być
osoba ﬁzyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej. Maksymalna wysokość pomocy udzielanej jednemu
beneﬁcjentowi nie może przekroczyć
20 mln PLN (poziom pomocy 25-50%)
Oś III
• „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Wsparcie skierowane jest do gospodarstw które rozpoczną działalność w zakresie wytwarzania produktów energetycznych
z biomasy. Beneﬁcjentami mogą być
wyłącznie osoby ﬁzyczne, właściciele
gospodarstw ubezpieczonych w KRUS.
Maksymalna wysokość pomocy 500
tys. PLN (poziom pomocy 50 %)
• „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Pomoc udzielana jest podmiotom – mikro przedsiębiorcom działających w zakresie wytwarzania produktów energetycznych z biomasy. Beneﬁcjentami pomocy mogą być osoby
ﬁzyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność jako mikro przedsiębiorstwo. Poziom pomocy od 100 do 300 tys. PLN
w zależności od utworzonych miejsc
pacy od 1do 3. (poziom pomocy 50 %)
• „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej”. Pomoc w ramach
tego działania jest udzielana przede
wszystkim na realizację projektów
w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Be-

neﬁcjentem pomocy może być gmina
lub jednostka organizacyjna, dla której
organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego. Wysokość pomocy
nie może przekroczyć 3 mln PLN (poziom pomocy do 75 %). Pomocne linki:
www.minrol.gov.pl; www.arimr.gov.pl
Kredyty preferencyjne
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Producenci roślin energetycznych mogą
ubiegać się o pomoc ze środków krajowych, udzielaną w postaci doﬁnansowania do nisko oprocentowanych kredytów preferencyjnych:
W ramach kredytów linii inwestycyjnej
podstawowej (IP) oraz przeznaczonej
dla młodego rolnika (MR) można otrzymać kredyt na zakładanie plantacji wieloletnich roślin energetycznych.
Natomiast na realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych w zakresie nowych technologii (NT) można otrzymać kredyt na
uruchomienie produkcji surowców do
produkcji bioetanolu i biokomponentów. Szczegóły: www.arimr.gov.pl
Dotacje i kredyty preferencyjne
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dopłaty do kredytów (45% brutto) na
zakup i montaż kolektorów słonecznych
do ogrzewania wody użytkowej.
Program dla przedsięwzięć w zakresie
OZE i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie wytwarzanie energii z biomasy, biogazu, budowy elektrowni wiatrowych,
elektrowni wodnych, pozyskanie energii
z wód geotermalnych, budowa wysokosprawnej kogeneracji. Beneﬁcjentami
mogą być podmioty podejmujące reali-
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zację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej
kogeneracji. Kredyty w dużej wysokości
mogą być umarzane. Wysokość wsparcia
od 4 do 50 mln zł. (poziom pomocy do
75 %). Szczegóły: www.nfosigw.gov.pl
Kredyty preferencyjne
Banku Ochrony Środowiska
Bank Ochrony Środowiska udziela preferencyjnych kredytów na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii osobom ﬁzycznym, przedsiębiorcom i jednostkom samorządowym. Preferencyjne oprocentowanie od 1% w skali roku.
Okres kredytowania wynosi maksymalnie 5 lat. Szczegóły: www.bosbank.pl
Program Operacyjny:
Infrastruktura i Środowisko
W ramach PO IiŚ o doﬁnansowanie na
Montaż ﬁnansowy
Montaż ﬁnansowy projektu jest to świadomy i celowy proces polegający na: zidentyﬁkowaniu i wyborze instytucji ﬁnansowych
uczestniczących w ﬁnansowaniu projektu inwestycyjnego określeniu proporcji środków
pochodzących z różnych źródeł ﬁnansowania
• oszacowanie całkowitych wydatków związanych z projektem
• określenie różnicy między wolnymi środkami własnymi a całkowitymi wydatkami
• w przypadku niewystarczającej ilości środków własnych należy pokryć występującą
różnicę, poprzez sięgnięcie do zewnętrznych źródeł ﬁnansowania (fundusze, fundacje i programy pomocowe).
W przypadku ubieganie się o doﬁnansowanie wniosek musi być w pełni zgodny z opisem inwestycji, na którą w ramach danego
programu chcemy otrzymać doﬁnansowywane, muszą być dotrzymane wszystkie procedury administracyjne i formalne, a środki UE
mogą być wykorzystane na pokrycie jedynie
tzw. kosztów kwaliﬁkowanych

projekty OZE wnioskować mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i jednostki samorządu terytorialnego. Jednym z głównych kryteriów wejścia do powyższych
działań jest minimalna wartość kosztów
kwaliﬁkowalnych, która wynosi od 4 mln
zł – w przypadku budowy małych elektrowni wodnych i do 20 mln zł w przypadku budowy np. elektrowni wiatrowych. Szczegóły: www.nfosigw.gov.pl,
www.ipieo.pl
Regionalne Programy Operacyjne
na lata 2007 – 2013
Regionalne Programy Operacyjne zostały opracowane przez samorządy poszczególnych województw. W większości z nich można odnaleźć wsparcie
rozwoju odnawialnych źródeł energii.
Szczegóły na stronach samorządów wojewódzkich.
Jak wybrać najlepsze rozwiązanie?
• poprzedzić wybór technologii, którą zamierzamy zastosować, szczegółową analizą
techniczną i ekonomiczną,
• czy w warunkach lokalnych technologia,
która jest efektywna w innych lokalizacjach,
będzie mogła dobrze funkcjonować?
• czy jej wielkość jest odpowiednia do potrzeb?
• czy wybrane rozwiązanie jest efektywne
ekonomicznie i pozwoli na zwrot zainwestowanych funduszy?
• nie warto zdawać się na intuicję, ale przy
wyborze konkretnego projektu konsultować się ze specjalistami,
• bazować na dobrych przykładach, rzadko
zdarza się tak, że planowany projekt jest rozwiązaniem na tyle innowacyjnym, że brak jest
przykładów (w Polsce lub innych krajach UE)
jego praktycznego wdrożenia. Zapoznanie
się z rzeczywistymi efektami realizacji podobnego projektu zrealizowanego przez innych,
z problemami, na jakie natknął się jego inwestor, pozwala na lepsze przygotowanie się do
inwestycji i uniknięcie znacznej ilości błędów.
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