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1. Wprowadzenie 

Podstaw ą opracowania  jest plan pracy Biura Planowania Przestrzennego Województwa 

Łódzkiego w Łodzi zatwierdzony przez Zarząd Województwa. 

Celem opracowania  jest wskazanie potencjalnych miejsc (jednostek administracyjnych) na 

obszarze województwa łódzkiego, gdzie mógłby nastąpić rozwój odnawialnych źródeł energii 

lub zamiana  tradycyjnego nośnika energii alternatywnym. W ramach opracowania 

przeanalizowano zgodność uwarunkowań infrastruktury technicznej z uwarunkowaniami 

demograficznymi, gospodarczymi i przyrodniczymi. W opracowaniu skorzystano z 

materiałów uzyskanych ze Starostw Powiatowych, Zakładów Energetycznych oraz Banku 

Danych Regionalnych, opracowanego przez Główny Urząd Statystyczny. 

 

Umocowania polityczne i prawne 

Ze względu na kurczące się zasoby paliw kopalnych i związaną z ich procesem 

przetwarzania i wykorzystania wysoką emisję spalin oraz zanieczyszczeń środowiska wiele 

państw wprowadziło narodowe programy wspierania inicjatyw ekologicznych, mających na 

celu zmianę tego stanu poprzez m.in. wzrost udziału energii odnawialnych w całkowitym 

bilansie energetycznym. Polska równieŜ wprowadziła taki plan, choć daleko nam jeszcze do 

liderów sektora energii odnawialnej zarówno w skali jakościowej jak i ilościowej. NaleŜy 

podkreślić, Ŝe energia odnawialna nie mogła by zaistnieć na rynku energii gdyby nie 

odpowiednie regulacje prawne i wsparcie finansowe w formie dotacji. Rząd Polski równieŜ 

popiera te inicjatywy w formie aktów prawnych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. 

Są to: 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 

poz.1504 – tekst jednolity, z późn. zmian.) 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo Wodne (Dz.U. z 2001 r. nr 115, 

poz. 1229,z późn. zmian.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. 

nr 62,poz. 627, z późn. zmian.) 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, z późn. zmian.) 

• Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 

z 2001 r. nr 112, poz. 1198, z późn. zmian.) 

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 1994 r. 

nr 27,poz. 96, z późn. zmian.) 
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, 

poz.880, z późn. zmian.) 

• Ustawa z dnia 12 maja 2000 roku o zasadach wspierania rozwoju regionalnego 

(Dz.U. z 2000 nr 48, poz. 550, z późn. zmian.) 

• Ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o zachowaniu narodowego charakteru (Dz.U. 

z 2001 roku nr 97, poz. 105) 

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 2004 r. 

nr 116, poz. 1206) 

 

Europejskie regulacje prawne dotyczące energii odnawialnej, w oparciu o które Polska jako 

członek Unii Europejskiej, wprowadza rozwiązania prawne dotyczące OZE to: 

• Biała Księga „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii” z 1977 roku 

• Zielona Księga „O bezpieczeństwie energetycznym” z 2000 roku 

• Dyrektywa 2003/17/WE w sprawie jakości benzyny i paliw do silników Diesla 

• Dyrektywa 2001/77/EC w sprawie promocji na rynku wewnętrznym energii 

elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii 

• Dyrektywa 2001/80/EC w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do 

atmosfery 

• Dyrektywa 2002/90/EC o efektywności energetycznej budynków 

• Dyrektywa 2003/30/EC w sprawie promocji uŜycia w transporcie biopaliw lub innych 

paliw odnawialnych 

 

Zgodnie z prawem energetycznym samorządy gminne odpowiedzialne są za opracowanie 

programu zaopatrzenia w energię swoich mieszkańców. Programy te opracowywane są 

zgodnie z wojewódzkimi strategiami i planami rozwoju. Dla województwa łódzkiego 

obowiązującymi aktami normatywnymi są: 

• Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020, która została przyjęta 

uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr LI/865/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 przyjęty 

przez Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 1244/06 w dniu 22 grudnia 2006 r. 

• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego uchwalony 

Uchwałą Nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 roku 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 249 z dnia 10 października 2002 roku, poz. 3166) 
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2. Energia alternatywna - definicja  

Energia alternatywna  - jest to energia pozyskiwana metodami innymi niŜ podstawowe 

sposoby uzyskiwania energii polegające na spalaniu paliw kopalnych lub rozszczepieniu 

jąder atomów. 

W kategorii energia alternatywna mieści się: kategoria energii odnawialnej opartej 

o odnawialne źródła energii. 

NajwaŜniejszymi źródłami energetyki odnawialnej są: płynąca woda, przypływy oraz odpływy 

mórz, fale mórz i oceanów, promieniowane słoneczne, ciepło z wnętrza Ziemi (geotermalne), 

rozkład biomasy, energia ruchu powietrza (wiatraki i turbiny wiatrowe). 

 

3. Podział i rodzaje źródeł energii 

 

Źródła energii dzielimy na dwie grupy: 

I. Nieodnawialne, to takie które:  

a) uzyskują energię ze spalania;  

b) zanieczyszczają biosferę (są brudne i brudzące);  

c) zawierają wiele cennych substancji, które są niszczone;  

d) są wyczerpywalne (nieodnawialne), a więc będą coraz droŜsze i w końcu ich zabraknie.  

 

II. Odnawialne - alternatywne, tzn. taka energia, która jest :  

a) czysta (nie oparte na spalaniu);  

b) dostępna w bardzo wielu rejonach;  

c) niewyczerpywalna (odnawialna);  

 

3.1. Ogólna charakterystyka źródeł nieodnawialnych 

 

Ropa naftowa  (paliwo kopalne) = benzyna + nafta + oleje opałowe oraz przeszło tysiąc 

związków chemicznych, których spalanie jest marnotrawieniem bogactwa Ziemi oraz 

zatruwaniem atmosfery, wody, gleby oraz ludzi i zwierząt. 

Spalanie ropy (głównie benzyny i olejów napędowych) wprowadza rocznie do atmosfery 

miliony ton CO2, CO oraz innych szkodliwych substancji. Zbyt często powtarzające się 

katastrofy tankowców transportujących ropę zatruwają powierzchnie oceanów, izolują wodę 

od światła i tlenu na przestrzeni tysięcy km2 zabijając ryby, ptaki i ssaki morskie.  
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Węgiel (kamienny, brunatny). Jego spalanie jest równieŜ zanieczyszczaniem biosfery przez 

miliony ton CO, CO2 i wielu innych szkodliwych substancji; ale jednocześnie spala się wiele 

cennych związków organicznych. 

Trzeba dodać, Ŝe praca w kopalniach węgla jest niebezpieczna i szkodliwa. Co roku giną 

dziesiątki górników na całym świecie i nie znane są metody, które mogą zapewnić 

bezpieczeństwo. Głębokość kopalń osiąga nawet 1300 m (Wielka Brytania). Nieunikniony 

kontakt górnika z węglem, węglowodorami, pyłem i siarkowodorem wywołuje często raka 

skóry i choroby płuc. 

 

Gaz ziemny . Jego spalanie równieŜ, choć w mniejszym stopniu niŜ ropy i węgla, 

zanieczyszcza biosferę i „płuca ludzi".  

 

Spalanie drewna , głównie w celach opałowych i do przyrządzania pokarmów mniej 

zanieczyszcza atmosferę niŜ spalanie ropy, węgla i gazu. Około połowy drewna 

z wycinanych lasów jest spalana w biednych krajach Trzeciego Świata. Ale trzeba pamiętać, 

Ŝe drewno jest bardzo cennym materiałem budowlanym oraz głównym surowcem 

pokrywającym około 90% produkcji papieru, którego zuŜycie ciągle rośnie. 

 

Wszystkie cztery wymienione nieodnawialne źródła energii zanieczyszczaj ą biosferę 

i marnują cenne substancje. Źródła te dostarczają światu prawie około 90% energii. 

Najwięcej ropa naftowa ok. 35%, węgiel ok. 25%, gaz ziemny ok. 17%, drewno ok. 13%. 

Nadzieją jest to, Ŝe przez ostatnie parę lat zaczął maleć udział trujących i spalających cenne 

substancje źródeł energii na rzecz czystych, odnawialnych, niewyczerpywalnych 

i rozwojowych. 

 

3.2. Ogólna charakterystyka źródeł odnawialnych 

 

Energia wiatru.   

Wiatr to energia kinetyczna poruszających się mas powietrza. Bezpośrednią przyczyną 

powstawania wiatru jest nierównomierny rozkład ciśnienia atmosferycznego nad 

powierzchnią ziemi, co z kolei spowodowane jest niejednakowym nagrzewaniem jej przez 

słońce. Prędkość wiatru, czyli przemieszczania się mas powietrza, zawiera w sobie ogromny 

ładunek energii, która praktycznie jest niewyczerpywalna. Potencjał energetyczny wiatru 

odnawiany jest w wyniku stałego, nierównomiernego nagrzewania ziemi promieniami 

słonecznymi. Łączny światowy potencjał energii wiatru jest w przybliŜeniu 5000 razy większy 

od energii uzyskiwanej rocznie ze spalania węgla. Szacuje się, Ŝe globalny potencjał energii 

wiatru jest równy obecnemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną. 
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Problem stanowi hałas wytwarzany przez pracującą elektrownię. Pochodzi on głównie 

z obracających się łopat wirnika. Nie jest to dźwięk o duŜym natęŜeniu, ale problemem jest 

jego monotonność i długoczasowe oddziaływanie na psychikę człowieka. Strefą ochronną 

powinien być objęty obszar ok. 500 m wokół masztu elektrowni. 

 

Energia wody.   

Energię wód powierzchniowych wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej 

w połoŜonych na rzekach lub jeziorach, elektrowniach wodnych. Zgromadzona tu energia 

potencjalna wody, poprzez spiętrzenie przy pomocy jazu lub zapory i przepływ w kierunku 

dolnego poziomu, zamieniana jest w energię kinetyczną napędzającą turbinę. Wprowadzona 

w ruch turbina napędza generator wytwarzający energię elektryczną, która dalej 

wprowadzana jest do sieci elektroenergetycznej. 

Energia elektryczna pozyskiwana z elektrowni wodnych, pomimo niewielkiego jeszcze 

udziału w ogólnej jej produkcji, ma juŜ wymierne korzyści dla ochrony środowiska. Rocznie 

pozwala zaoszczędzić tysiące ton węgla i sprawia, Ŝe środowisko nie jest obciąŜane wieloma 

szkodliwymi substancjami, takimi jak dwutlenek siarki, tlenek azotu, dwutlenek węgla, itd. 

Przy okazji budowy elektrowni wodnych regulowane są biegi rzek i budowane są zbiorniki 

wodne, przez co wyrównują się przepływy i zmniejsza ryzyko powodzi. Rzeki oczyszczane 

są z rumowiska, zwiększa się natlenianie, mineralizacja i fotosynteza wody oraz nierzadko 

stwarzane są nowe powierzchnie wodne idealne do wypoczynku i rekreacji. 

 

Energia słoneczna . Słońce wysyła w kierunku Ziemi w ciągu sekundy olbrzymią energię 

promienistą. Jeśli uwzględnimy wszystkie straty takie jak: pochłanianie i odbijanie atmosfery 

(40%) okresy nocy (50%) oraz tylko 50%-tową wydajność kolektorów, co oznacza 

wykorzystanie tylko 1% energii padającej na górne warstwy atmosfery, to z 1 km2 na 

powierzchni Ziemi otrzymamy energię 1200 MJ (milionów dŜuli) w ciągu dnia.  

Ze względu na fizyko-chemiczną naturę procesów przemian energetycznych promieniowania 

słonecznego na powierzchni Ziemi, wyróŜnić moŜna trzy podstawowe i pierwotne rodzaje 

konwersji: 

• konwersję fotochemiczną energii promieniowania słonecznego prowadzącą dzięki 

fotosyntezie do tworzenia energii wiązań chemicznych w roślinach w procesach 

asymilacji,  

• konwersję fototermiczną prowadzącą do przetworzenia energii promieniowania 

słonecznego na ciepło, 

• konwersję fotowoltaiczną prowadzącą do przetworzenia energii promieniowania 

słonecznego w energię elektryczną. 
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Energia geotermalna i pompy cieplne. 

Wody geotermalne  są to wody opadowe, które wnikają w głąb ziemi, gdzie w kontakcie 

z młodymi, świeŜo zastygłymi lub aktywnymi ogniskami magmy, podgrzewają się do 

znacznych temperatur.  

Energia geotermalna polega na wykorzystywaniu energii pochodzącej z wód 

geotermalnych.  

Energia geotermalna jest energią wnętrza Ziemi zgromadzoną w skałach i gorących płynach, 

które pod naturalnym ciśnieniem znajdują się w przepuszczalnej warstwie skalnej, na 

głębokościach większych niŜ 1000 m. Woda cyrkuluje w przepuszczalnej warstwie, 

nagrzewając się od gorących pokładów magmy. Płyn geotermalny rozpuszcza pewną ilość 

minerałów, takich jak NaCl, KCl, CaCl2, SiO2 itp. oraz gazów, najczęściej CO2 i N2. 

Temperatura zwiększa się wraz z głębokością i w jądrze Ziemi osiągają nawet 4500ºC. Do 

głębokości około 10 km przekracza 50 000 - krotnie ilość ciepła, jaką moŜna uzyskać ze 

wszystkich złóŜ paliw tradycyjnych, czyli węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 

z pierwiastków promieniotwórczych wykorzystywanych w energii atomowej 

Pompa ciepła  jest urządzeniem umoŜliwiającym wykorzystanie energii cieplnej 

nagromadzonej w środowisku naturalnym. Pompa ciepła  działa w identyczny sposób jak 

lodówka, ta sama technologia, tylko odwrócona zasada. Lodówka odbiera ciepło z Ŝywności 

i oddaje je do pomieszczenia za pomocą umieszczonych z tyłu urządzenia Ŝeber płytowych. 

Pompa ciepła równieŜ odbiera ciepło z „zimnego otoczenia”. Następnie pompuje to ciepło na 

poziom temperaturowy, który jest wystarczający, aby ogrzać dom. Nawet jeśli na zewnątrz 

jest bardzo zimno, pompa ciepła ciągle wydobywa z ziemi, wody lub powietrza tyle energii, 

ile potrzeba do ogrzania domu. 

 

Biomasa   

Biomasa to substancja pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, 

pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a takŜe 

przemysłu przetwarzającego ich produkty, a takŜe inne części odpadów, które ulegają 

biodegradacji.  

Energię z biomasy moŜna uzyskać poprzez: 

• spalanie biomasy roślinnej (np. odpady drzewne z tartaków, zakładów meblarskich i in., 

słoma, specjalne uprawy roślin energetycznych), 

• wytwarzanie oleju opałowego z roślin oleistych (np. rzepak) specjalnie uprawianych dla 

celów energetycznych, 
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• fermentację alkoholową trzciny cukrowej, ziemniaków lub dowolnego materiału 

organicznego poddającego się takiej fermentacji, celem wytworzenia alkoholu 

metylowego do paliw silnikowych, 

• beztlenową fermentację metanową odpadowej masy organicznej (np. odpady 

z produkcji rolnej lub przemysłu spoŜywczego). 

 

Energię z biomasy moŜna uzyskać w wyniku procesów spalania, gazyfikacji, fermentacji 

alkoholowej czy syntezy metanolu oraz poprzez wykorzystanie olejów roślinnych i ich 

pochodnych jako paliwa. 

Do celów energetycznych wykorzystuje się najczęściej: 

• drewno o niskiej jakości technologicznej oraz odpadowe,  

• odchody zwierząt,  

• osady ściekowe,  

• słomę, makuchy i inne odpady produkcji rolniczej,  

• odpady organiczne np. wysłodki buraczane, łodygi kukurydzy, trawy, 

• oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce.  

Biogaz  

Biogaz powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, podczas której 

substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste. W procesie 

fermentacji beztlenowej do 60% substancji organicznej zamienianej jest w biogaz. 

Wykorzystywany do celów energetycznych biogaz powstaje w wyniku fermentacji: 

• odpadów organicznych na wysypiskach śmieci, 

• odpadów zwierzęcych w gospodarstwach rolnych, 

• osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków. 

Biogaz powstający w wyniku fermentacji beztlenowej składa się w głównej mierze z metanu 

(od 40% do 70%) i dwutlenku węgla (około 40-50%), ale zawiera takŜe inne gazy, m. in. 

azot, siarkowodór, tlenek węgla, amoniak i tlen. Do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej 

moŜe być wykorzystywany biogaz zawierający powyŜej 40% metanu. 
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4. Energetyka wiatrowa  

4.1. Energetyka wiatrowa w Polsce 

4.1.1. Stan istniej ący 

Energetyka wiatrowa jest obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi 

przemysłu. W Polsce średnia roczna prędkość wiatrów waha się od 2,8 do 3,5 m/s. Średnie 

roczne prędkości powyŜej 4 m/s, uwaŜane za minimalne wartości do efektywnej konwersji 

energii wiatrowej, występują na wysokości 25 i więcej metrów na 2/3 powierzchni naszego 

kraju. Prędkości powyŜej 5 m/s występują na niewielkim obszarze i to na wysokości 

50 metrów i powyŜej. UwaŜa się, Ŝe na 1/3 powierzchni Polski istnieją odpowiednie warunki 

do rozwoju energetyki wiatrowej.  

Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w Polsce to 246,5 MW (stan na sierpień 2007). 

Największe w Polsce elektrownie wiatrowe to: 

Lokalizacja  Województwo  Moc 

Tymień Zachodniopomorskie 50 MW 

Kisielice  warmińsko-mazurskie 40,5 MW 

Kamieńsk Łódzkie 30 MW 

Zagórze  zachodniopomorskie 30 MW 

Puck  Pomorskie 22 MW 

Cisowo  zachodniopomorskie 18 MW 

Gniewino  Pomorskie 8,4 MW 

Barzowice  zachodniopomorskie 5,1 MW 
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Występują równieŜ pojedyncze turbiny lub zespoły kilku turbin o małej mocy rozsiane po 

całym kraju. Łącznie w Polsce posadowione są 142 turbiny róŜnej mocy. Średnia moc turbiny 

posadowionej w Polsce wynosi ok. 1,5 MW. Nasycenie elektrowniami wiatrowymi w Polsce 

naleŜy do najniŜszych w Europie.  

Udział generacji wiatrowej w krajowym zu Ŝyciu energii elektrycznej zwi ększa si ę co 

roku o ułamek procenta :  

- 2004: 0,1%,  

- 2005: 0,09% , 

- 2006: 0,16% .  

4.1.2. Elementy planowane i w budowie 

Plany rz ądowe na 2010 rok :  

- 2000 MW zainstalowanych w energetyce wiatrowej,  

- 2,3% udział generacji wiatrowej w krajowym zuŜyciu energii,  

- Potrzebny przyrost mocy w latach 2006 - 2010: ponad 1800 MW, co oznacza potrzebę 

przyłączania ok. 450 MW rocznie.  

Pod względem mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej Polska nie jest jeszcze 

widzialna na mapie świata, jesteśmy daleko za Niemcami, USA, Hiszpanią, Danią, 

Włochami, UK, Holandią, Portugalią, Francją, Grecją, Szwecją, Irlandią… ale kraj nasz 

posiada duŜy potencjał rozwojowy!  

• W budowie  są trzy duŜych farmy wiatrowe o łącznej mocy ok. 140 MW:  

Lokalizacja Województwo Moc 

Malbork  Pomorskie 18 MW 

Jagni ątkowo  zachodniopomorskie 30,6 MW 

Zajączkowo i 

Widzino  
Pomorskie 90 MW 

BOT Górnictwo i Energetyka SA będzie inwestować w farmy wiatrowe na Bałtyku. Na 

początek staną trzy takie siłownie. KaŜda będzie miała po 100 wiatraków o mocy 3 MW 

kaŜda - w sumie 900 MW. 

Farmy wiatrowe na tle stref energetycznych wiatru na obszarze Polski przedstawia poniŜszy 

rysunek nr 1 
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4.2. Energetyka wiatrowa w województwie łódzkim  

4.2.1. Stan istniej ący 

W chwili obecnej na terenie województwa łódzkiego występuje elektrownia wiatrowa 

na Górze Kamieńsk, która składa się z 15 turbin kaŜda o mocy 2 MW, co łącznie daje 30 MW 

mocy zainstalowanej oraz istnieje kilka niewielkich elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 

2,496 MW. Łączna moc tych elektrowni jest bardzo niewielka.  

 
   Tab. Wykaz istniejących elektrowni wiatrowych w woj. Łódzkim 

Lp. LOKALIZACJA 
ELEKTROWNI GMINA POWIAT Moc [MW] 

1. Kamieńsk  Kamieńsk radomszczański                30,00 

2. „Ekoenergia” 
Siedlątków Pęczniew poddębicki 0,850  

3. „Eco Volt” Rzeczyca Zadzim poddębicki 0,300  
4. „Kulak” Szadek Szadek zduńskowolski 0,095  
5. Zamoście Strzelce Wielkie pajęczański 0,250  
6. Niedźwiada Łowicz Łowicki 0,500 
7. Łyskornia Biała Wieluński 0,500 
8. Wola Rogozińskaa Zgierz zgierskii 0,100 

   Źródło: Zakłady Energetyczne 
 

4.2.2. Analiza mo Ŝliwo ści wykorzystania energii wiatrowej 
 
   Tab. Wykaz planowanych elektrowni wiatrowych w woj. Łódzkim 

Lp. 
LOKALIZACJA 
PLANOWANYCH 
ELEKTROWNI 

GMINA POWIAT Moc [MW] 

1. Skoczykłody Głuchów skierniewicki 36,0 
2. Głuchów Głuchów skierniewicki 30,0 
3. Ścieki Rawa Maz. Rawski 21,8 
4. Sulejów Sulejów piotrkowski 5,0 
5. Kamieńsk Kamieńsk radomszczański 2,4 
6. Bartochów Kol. Warta Sieradzki 1,8 
7. Zduńska Wola Zduńska Wola zduńskowolski 1,5 
8. Męcka Wola m. Sieradz Sieradzki 1,2 
9. Grabia III Sędziejowice Łaski 1,0 

10. Goszczanów Goszczanów Sieradzki 1,0 
11. Pstrokonie Zapolice zduńskowolski 0,9 
12. Brodnia Pęczniew poddębicki 0,8 
13. Nadolna Wieś Dmosin łódzki wschodni 0,7 
14. Bogucice Zadzim poddębicki 0,6 
15. Zakrzew Warta Sieradzki 0,6 
16. Góra Bałdrzychowska Poddębice poddębicki 0,6 
17. Wielka Wieś  Widawa łaski 0,6 
18. Wolnica Grabowska Burzenin sieradzki 0,6 
19. Lubola Pęczniew poddębicki 0,6 
20. Brzeg Pęczniew poddębicki 0,6 
21. Zygry Zadzim poddębicki 0,6 
23. Zagórki Pęczniew poddębicki 0,5 
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24. Adamów Brzeziny łódzki wschodni 0,2 
25. Miedze Warta sieradzki 0,2 
26. Przedbórz Przedbórz radomszczański 0,2 
27. Dłutów Dłutów pabianicki 0,2 
28. Szydłów Kol. Grabica piotrkowski 0,2 
29. Walewice Zelów bełchatowski 0,2 
30. Wróblew Wróblew sieradzki 0,2 
31. Turów Wieluń wieluński 0,1 
32. Skierniewice m. Skierniewice skierniewicki grodzki 0,1 
33. Ogrodzim Szadek zduńskowolski 0,1 

   Źródło: Zakłady Energetyczne 
 

Istniejące i planowane elektrownie wiatrowe przestawia rysunek nr 2. 

Ograniczenia lokalizacyjne elektrowni wiatrowych  

Budowę elektrowni wiatrowych warunkują czynniki przyrodnicze, krajobrazowe 

i sozologiczne. 

Uwarunkowania przyrodnicze  

Z ustawy o ochronie przyrody (Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 

z 2004 r. Nr 92, poz. 880 Art. 15.1.) wynika, Ŝe  

• lokalizacja elektrowni wiatrowych jest  całkowicie wykluczona w parkach 

narodowych i rezerwatach przyrody .  

• Na terenie pozostałych form ochrony przyrody , a zwłaszcza istotnych w skali 

regionalnej parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu, lokalizacja  

taka z prawnego punktu widzenia, moŜe mieć miejsce , pod warunkiem , Ŝe zakazu 

tego nie zawierają przepisy prawa lokalnego oraz, Ŝe lokalizacja nie spowoduje 

dewaloryzacji chronionych wartości przyrodniczych i krajobrazowych.  

• W lokalnej skali istotne znaczenie jako czynniki ograniczaj ące lokalizacj ę elektrowni  

wiatrowych maj ą pozostałe małoobszarowe lub punktowe formy ochrony przyrody, tj. 

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, u Ŝytki ekologiczne, stanowiska 

dokumentacyjne, pomniki przyrody, stanowiska chroni onych gatunków ro ślin 

i zwierz ąt 

 

Wśród uwarunkowań przyrodniczych ograniczenie dla lokalizacji elektrowni wiatrowych 

stanowi ć powinny równie Ŝ: 

• tereny podmokłe ze zbiorowiskami roślinności torfowiskowej i łąkowej na glebach 

torfowowych i mułowo-torfowych, charakteryzujące się przy tym niekorzystnymi 

warunkami geotechnicznymi dla posadowienia obiektów – torfowiska pojezierne, doliny 

rzeczne;  

• kompleksy leśne,  
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• akweny wodne, 

• miejsca waŜne dla ptaków  

• atrakcyjne Ŝerowiska, trasy regularnych przelotów wędrówkowych, trasy regularnych 

dolotów na Ŝerowiska i noclegowiska. 

 

Uwarunkowania krajobrazowe 

Siłownie wiatrowe ze względu na wysokość konstrukcji – maksymalnie nawet do 160m 

w stanie wzniesionego śmigła wirnika – nie są obojętne dla krajobrazu, zwłaszcza, gdy 

stanowią skupiska po kilkanaście lub kilkadziesiąt obiektów. Elektrownie przekraczające 

wysokość 30m stanowią zdecydowaną dominantę krajobrazową. Po krótkotrwałym okresie 

fascynacji człowieka nową techniką pojawia się zmęczenie ich widokiem.  

Za niewła ściwe nale Ŝy uznać lokalizacje  siłowni na przedpolu panoram, osi 

widokowych i ci ągów widokowych na obiekty przyrodnicze, zabytki i w artościowe 

zespoły zabudowy, zało Ŝenia parkowe, w tym zwłaszcza dominanty krajobrazow e, 

a takŜe w rejonie projektowanych parków kulturowych.  Obszarem istotnego konfliktu 

funkcjonalnego są równieŜ tereny zabudowy (jednostki osadnicze i pojedyncze zabudowania 

mieszkaniowe, uŜyteczności publicznej) oraz przewidziane do zabudowy tereny rozwojowe 

osiedli, tereny zagospodarowane na cele uzdrowiskowe i rekreacyjne. 

 

Uwarunkowania sozologiczne 

• hałas 

Oprócz uciąŜliwości dla ptaków i krajobrazu elektrownie wiatrowe powodują emisję hałasu do 

środowiska. W grupie uwarunkowań sozologicznych lokalizacji elektrowni wiatrowych 

szczególne znaczenie mają zagadnienia prawne wynikające z norm dopuszczalnego 

obciąŜenia środowiska (normy dopuszczalnego hałasu). PoniewaŜ pracująca elektrownia 

wiatrowa wytwarza hałas, pochodzący przede wszystkim od obracających się łopat wirnika 

(opory aerodynamiczne) oraz w mniejszej części od generatora i przekładni, zatem przy 

planowaniu lokalizacji naleŜy uwzględnić poziom dźwięku oraz odpowiednie normy 

dopuszczalnego hałasu. 

Obliczeniowy poziom hałasu wytwarzany przez park wiatrowy moŜe osiągnąć 

w zaleŜności od mocy i ilości turbin ponad 100 dB w miejscu jego wytwarzania.  

Polskie prawo określa dopuszczalny poziom hałasu na terenach zabudowy 

mieszkaniowej oraz na terenach wypoczynkowo – rekreacyjnych poza miastem na 40 dB 

w porze nocnej. Aby ten poziom utrzymać parki wiatrowe nie powinny być lokalizowane w 

odległości mniejszej niŜ 500 m od zabudowy mieszkaniowej w terenie wolnym od 

przeszkód pionowych. Dla pojedynczej siłowni odległość ta moŜe być zmniejszona do 
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około 400 m. Generalnie naleŜy uznać tereny mieszkaniowe i rekreacyjne ze stref ą 

500 m za wykluczone z lokalizacji elektrowni wiatro wych .  

• Efekt stroboskopowy 

Inną uciąŜliwością dla człowieka, wywoływaną przez pracujące siłownie jest efekt 

stroboskopowy związany z odbijaniem promieni słonecznych od szybko obracającego się 

wirnika.  

• lotniska 

Ze względu na znaczne wysokości, elektrownie wiatrowe naleŜą do obiektów mogących 

stanowić przeszkodę lotniczą. W celu uniknięcia zagroŜenia dla startujących i lądujących 

statków powietrznych spod ich lokalizacji wyłączyć naleŜy otoczenie lotnisk wraz 

z polami wznoszenia i podej ściami do l ądowania . Dotyczy to lotnisk cywilnych 

i wojskowych, jak równieŜ drogowych odcinków lotniskowych.   

• drogi i koleje 

Ze względu na niebezpieczeństwo jakie powoduję upadek wiatraka, przyjmuje się Ŝe nie 

powinny być one lokalizowane bliŜej niŜ 200m od dróg i kolei. 

Zalecane lokalizacje  

• ukształtowanie terenu oraz przeszkody pionowe 

Wydajność siłowni wiatrowych w duŜej mierze zaleŜna jest od ich lokalizacji w terenie. Na 

wydajność siłowni zasadniczy wpływ ma ukształtowanie terenu (podłuŜne wzgórza, 

pojedyncze wzgórza, skarpy, zagłębienia) oraz przeszkody (budynki, drzewa). Płaski 

obszar porośnięty trawą jest typowym przykładem terenu o jednolitej szorstkości. Na tym 

obszarze prędkość wiatru na wybranej wysokości jest prawie jednakowa. Przeszkody 

terenowe (budynki, rzędy drzew, pojedyncze drzewa), znajdujące się na drodze 

przesuwających się mas powietrza, powodują gwałtowne zmniejszenie prędkości wiatru 

i wzrost turbulencji w jej pobliŜu.  

 

 

Klasa 

szorstko ści 
Energia (%) Rodzaj terenu 

0 100 Powierzchnia wody 

0,5 73 Całkowicie otwarty teren np. betonowe lotnisko, 
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trawiasta łąka itp. 

1 52 
Otwarte pola uprawne z niskimi zabudowaniami 

(pojedynczymi).Tylko lekko pofalowany teren. 

1,5 45 
Tereny uprawne z nielicznymi zabudowaniami i 

Ŝywopłotami oddalonymi od siebie ok. 1000 metrów. 

2 39 
Tereny uprawne z nielicznymi zabudowaniami i 

Ŝywopłotami oddalonymi od siebie ok. 500 metrów. 

2,5 31 
Tereny uprawne z licznymi zabudowaniami i sadami 

lub Ŝywopłoty oddalone od siebie ok. 250 metrów. 

3 24 
Wioski, małe miasteczka, tereny uprawne z licznymi 

Ŝywopłotami, las lub pofałdowany teren. 

3,5 18 DuŜe miasta z wysokimi budynkami. 

4 13 
Bardzo duŜe miasta z wysokimi budynkami  

i drapaczami chmur. 

 

 

• wysoko ść wiatraków 

Prędkość wiatru w ujęciu przestrzennym to takŜe uzaleŜnienie od wysokości. Średnia 

prędkość wiatru rośnie wraz z wysokością względem powierzchni ziemi. Im wyŜej tym 

wiatr ma coraz bardziej stały charakter (mniejsze turbulencje spowodowane 
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ukształtowaniem terenu). Z drugiej strony wraz ze wzrostem wysokości względem 

poziomu morza zmniejsza się gęstość powietrza a to oznacza mniejszą proporcjonalnie 

moc wiatru. 

W związku z brakiem specjalistycznego oprogramowania do analizy zasobów energii 

wiatrowej w województwie łódzkim wprowadzono uproszczone zasady wyznaczania klas 

szorstkości: 

· klasa „0-1” – teren w odległości co najmniej 1 km od lasu i 1 km od miejscowości, 

· klasa „2” – teren w odległości 0,5 km od lasu i 0,5 km od miejscowości , 

· klasa „3” – tereny w odległości do 0,1 km do 0,5 km od lasów i miejscowości. 

  Klasa „4” – miasta, czyli obszary o niesprzyjających warunkach lokalizowania wiatraków 

Do wyznaczenia obszarów o najlepszych warunkach wietrznych naleŜy równieŜ uwzględnić 

wcześniej analizowane ograniczenia obszarami chronionymi, kompleksami leśnymi, drogami, 

liniami kolejowymi oraz zabudową. Przedstawia to mapa nr 3 

Wymienione uwarunkowania na tle stref wiatru pokazano na rysunku nr 4 

 

4.3 Wnioski 

• Istniejąca produkcja energii wiatrowej w województwie łódzkim wynosi 32,5 MW 

a planowane jest 111,6MW, czyli wzrost o ok. 300% 

• Całkowity zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych występuje w parkach narodowych 

(w województwie znajduje się Kampinoski Park Narodowy) oraz rezerwatach przyrody 

• Ograniczenia lokalizacyjne występują w pozostałych formach ochrony, lasach 

akwenach wodnych, w sąsiedztwie lotnisk i zabudowy 

• Istnieją równieŜ ograniczenia lokalizacyjne krajobrazowe (dominanta krajobrazowa) 

i sozologiczne (hałas)  

• Zalecane jest lokalizowanie elektrowni w miejscach o dobrych warunkach wietrznych 

i pozbawionych przeszkód terenowych, oddalonych od zabudowań, obszarów 

chronionych. 

 

Na lokalizacj ę elektrowni wiatrowych ma wpływ kilka czynników: 

• Brak ograniczeń przyrodniczych, krajobrazowych i sozologicznych 

• Sprzyjające pionowe i poziome ukształtowanie terenu 

• Korzystne strefy energetyczne wiatru 

• Lokalnie sprzyjające uwarunkowania terenu 

 

Wady elektrowni wiatrowych: 

• Wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne 
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• Ze względu na cykliczność pracy wymagają stosowania akumulatorów energii 

• Stanowią zagroŜenia dla ptaków 

• Są źródłem hałasu 

 

Zalety elektrowni wiatrowych: 

• Nie zanieczyszczają środowiska naturalnego 

• Mogą być lokalizowane w miejscach, gdzie stosowanie innych technologii jest 

niemoŜliwe 

• DuŜe farmy wiatrowe zapewniają miejsca pracy 

 

5. Energetyka wodna 

5.1. Energetyka wodna w Polsce 

5.1.1. Stan istniej ący 

W Polsce funkcjonuje 18 duŜych elektrowni wodnych o zainstalowanych mocach turbin od 

7,2 MW do 716 MW oraz 76 małych elektrowni wodnych o mocach od 0,5 MW do 5 MW 

wśród, których dwie znajdują się w województwie łódzkim, w Jeziorsku na zbiorniku 

zaporowym Jeziorsko i Smardzewicach na Zalewie Sulejowskim. Wykaz EW i MEW 

przedstawiają tabele i rys nr 5. 

 

    Tab. Elektrownie wodne w Polsce  

Lp Elektrownie wodne 
w Polsce Rzeka 

Rok uruchomienia/ rok 
uruchomienia po 

odbudowie 

Moc turbin 
(MW) 

1 śarnowiec Piaśnica 1983 716,0 
2 Porąbka-śar Soła 1979 500,0 
3 Solina San 1968 200,0 
4 Włocławek Wisła 1970 160,2 
5 śydowo Radew 1971 156,0 
6 Niedzica Dunajec 1997 92,8 
7 Dychów Bóbr 1936/51* 79,5 
8 RoŜnów Dunajec 1942 50,0 
9 Koronowo Brda 1961 26,0 
10 Tresna Soła 1967 21,0 
11 Dębe Narew 1963 20,0 
12 Porąbka Soła 1954 12,6 
13 Brzeg Dolny (Wały) Odra 1958 9,7 
14 śur Wda 1929 8,4 
15 Myczkowce San 1961 8,3 
16 Czchów Dunajec 1954 8,0 
17 Pilchowice I Bóbr 1912 7,6 
18 Bielkowo Radunia 1925 7,2 

   Źródło: Zakłady Energetyczne 
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5.2. Energetyka wodna województwie łódzkim  

5.2.1. Stan istniej ący 

W województwie łódzkim są dwie małe elektrownie wodne o mocy duŜo większej niŜ 

pozostałe, których jest 35. Małe elektrownie wodne lokalizuje się na rzekach oraz sztucznych 

i naturalnych zbiornikach wodnych.  

Małe Elektrownie Wodne w województwie łódzkim przedstawia tabela. 

     Tab. Małe elektrownie wodne w województwie łódzkim 

Lp. Miejscowo ść Rzeka Gmina Powiat Moc 
(kW) 

1 Jeziorsko 
Zbiornik 
Jeziorsko Pęczniew Poddębicki     4800 

2 Smardzewice 
Zalew 
Sulejowski 

Tomaszów 
Maz.  Tomaszowski     3650 

3 Pęczniew Ner Lutomiersk Pabianicki 160 
4 Mesznary Prosna Wieruszów Wieruszowski 132 
5 Wólka Ner Wartkowice Poddębicki 114 
6 Bolimowska Wieś Rawka Bolimów Skierniewicki 100 
7 Huta Józefów Mroga m. Głowno Zgierski 100 
8 Dmosin Mroga Dmosin Brzeziński 100 
9 Wieruszów Prosna Wieruszów Wieruszowski 90 

10 
OSiR Rawa 
mazowiecka 

Zbiornik Tatar m. Rawa 
Mazowiecka Rawski 90 

11 Sokołów Rawka Bolimów Skierniewicki 77 
12 Działoszyn Warta Działoszyn Pajęczański 75 
13 Kęszyce Rawka Bolimów Skierniewicki 67 
14 Wilkowice Ner Wartkowice Poddębicki 60 
15 Podgórze Widawka Widawa Łaski 55 
16 Charcice Górne Ner Lutomiersk Pabianicki 55 
17 Charcice Dolne Ner Lutomiersk Pabianicki 55 
18 Cieszanowie LuciąŜa Gorzkowice Piotrkowski 55 

19 
Dąbrowa nad 
Czarna 

Czarna 
Maleniecka Aleksandrów Piotrkowski 55 

20 Suliszew 
Rawka Nowy 

Kawęczyn Skierniewicki 45 
21 Borek Ner Wartkowice Poddębicki 44 

22 Siucice 
Czarna 
Maleniecka Aleksandrów Piotrkowski 37 

23 Janików Mroga Bielawy Łowicki 33 

24 
Dąbrowa nad 
Czarna 

Czarna 
Maleniecka Aleksandrów Piotrkowski 33 

25 Brzeski Ner Sędziejowice Łaski 30 
26 Strobów Skierniewka  Skierniewice Skierniewicki 30 
27 Sierakowice Łupia Skierniewice Skierniewicki 30 
28 Kozuby Ner Sędziejowice Łaski 27 
29 Opoczno Drzewiczka m. Opoczno Opoczyński 25 
30 Małyń Pisia Zadzim Poddębicki 22 
31 Głowno MroŜyca m. Głowno Zgierski 20 
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32 Głowno Mroga m. Główno Zgierski 20 
33 Ziewanie Mroga Głowno Zgierski 20 
34 Kowalówka Prosna Wieruszów Wieruszowski 12 
35 Dmosin Drugi Mroga Dmosin Brzeziński 10 
36 Psary Mroga Bielawy Łowicki 10 
37 Stryków Moszczenica Stryków Brzeziński 10 

   Źródło: Zakłady Energetyczne 
 

5.2.2. Analiza mo Ŝliwo ści wykorzystania energii wodnej 
 

      Tab. Projektowane Małe Elektrownie Wodne w województwie łódzkim 

Lp.  Miejscowo ść Rzeka Gmina Powiat Moc 
(kW) 

1 Klekowiec Warta Radomsko radomszczański 180 
2 Rembieszów Widawka Zapolice zduńskowolski 160 

3 Stanisławice Kanał 
Strudzewski Bedlno kutnowski 80 

4 Kuźnica Kocinka Nowa 
Brzeźnica pajęczański 50 

5 Tomaszów Maz. Wolbórka m. Tomaszów 
Maz. tomaszowski 30 

6 Kuźnica Kocink Nowa 
Brzeźnica pajęczański 10 

7 Skierniewice Łupia wodna skierniewicki brak 
danych 

8 Zduny Bzura wodna łowicki brak 
danych 

   Źródło: Zakłady Energetyczne 
 

Elektrownie wodne istniejące i projektowane w województwie łódzkim przedstawia rys nr 6 

 

Uwarunkowania lokalizacyjne małych elektrowni wodny ch (MEW) 

 

Ograniczenia i zakazy w zakresie lokalizacji MEW wy nikaj ą głównie z uwarunkowa ń 

przyrodniczych: 

� Zakaz realizacji  inwestycji z zakresu małej energetyki wodnej obowi ązuje 

w odniesieniu do terenów parków narodowych i rezerwatów przyrody  

� Istotne ograniczenia w lokalizacji  małych elektrowni wodnych mogą występować na 

terenach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajob razu . Wynikają 

one z zakazu dokonywania zmian stosunków wodnych lub wykonywania prac ziemnych 

trwale zniekształcających rzeźbę terenu.  

� Na obszarach Natura 2000  – małe elektrownie wodne mogą być realizowane tylko 

wyjątkowo w przypadku , gdy w wyniku przeprowadzonej oceny oddziaływania na 

środowisko stwierdzono brak negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze oraz 

gatunki roślin i zwierząt, dla których został wyznaczony obszar natura 2000.  
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� Określone ograniczenia w lokalizacji  małych elektrowni wodnych mogą występować 

na terenach, na których ustanowiono formy ochrony przyrody w postaci  pomników 

przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, u Ŝytków ekologicznych lub zespołów 

przyrodniczo – krajobrazowych .  

� Ograniczenia lub zakazy na obszarach, na których re alizacja  tego typu obiektów 

jest sprzeczna z ustaleniami celów środowiskowych  dla jednolitych części wód 

i obszarów chronionych – zawarte w planach gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza. 

Ograniczenia techniczne   

Związane są z zabudowę koryta rzecznego. Nie moŜna lokalizować MEW tam gdzie są np. 

wyloty drenaŜy, rowów, kanałów, kładki i mosty), ujścia dopływów i niekorzystny wpływ na 

przyległe tereny (zawodnienia i podtopienia terenów zabudowanych i gruntów rolnych). 

 

Zalecane lokalizacje  

• na istniejących, projektowanych oraz proponowanych zbiornikach wodnych, 

• na ciekach o duŜych spadkach podłuŜnych i odpowiednich przepływach, 

• na odcinkach cieków o moŜliwie trwałych, zwartych korytach, o nurcie połoŜonym w osi 

koryta,  

• przy meandrującym korycie – na łukach wklęsłych (dobry napływ wody do elektrowni),  

• na terenach o przeciętnej, nie wyróŜniającej się wartości przyrodniczej,  

 

MoŜliwości lokalizacyjne małych elektrowni wodnych przedstawia rys. 7 

 

5.3 Wnioski: 

• Małe elektrownie wodne lokalizuje się na rzekach oraz sztuczny i naturalnych 

zbiornikach wodnych. 

• Nie wskazana jest lokalizacji w obszarach chronionych, głównie będących ostoją 

ptactwa. 

• Istniejące MEW wytwarzają ponad 10 MW energii a planowane jest tylko 0,5 MW co 

wskazuje na małe zainteresowanie tym rodzajem energii odnawialnej  

• Wskazane są lokalizacje na zbiornikach wodnych, na ciekach o duŜych spadkach 

podłuŜnych i odpowiednich przepływach 

• Ok. 50 % rzek nie ma ograniczeń lokalizacyjnych jednakŜe są to głównie dopływy 

duŜych rzek województwa 
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6. Energia geotermalna  

6.1. Energia geotermalna w Polsce  

6.1.1. Stan istniej ący 

Energia geotermalna  to jeden z rodzajów odnawialnych źródeł energii. Polega na 

wykorzystywaniu energii pochodzącej z wód geotermalnych. 

 

Rodzaje wód geotermalnych  

W zaleŜności od temperatury  złoŜa wód geotermalnych dzieli się na: 

� zimne  (do 20°C), 

� ciepłe  /niskotemperaturowe (20-35°C), 

� gor ące /średniotemperaturowe (35-80°C), 

� bardzo gor ące /wysokotemperaturowe (80-100°C), 

� przegrzane  (ponad 100°C) 

W zaleŜności od ci śnień, kształtów zbiornika i morfologii powierzchni  złoŜa wód 

geotermalnych dzieli się na: 

� artezyjskie , z których woda poprzez otwór wiertniczy samoczynnie wypływa na 

powierzchnię lub ponad powierzchnię terenu, 

� sub-artezyjskie , z których woda przez otwór wiertniczy podnosi się na duŜe 

wysokości , ale nie osiąga powierzchni terenu, 

� grawitacyjne , z których wodę moŜna tylko pompować z głębokości zbliŜonych do 

głębokości złoŜa. 

Wyst ępowanie wód geotermalnych w Polsce  

PołoŜenie województwa na tle okręgów występowania wód geotermalnych w kraju obrazuje 

poniŜszy rysunek  
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PROWINCJA 
PRZEDKARPACKA

O
KRĘG

 LUBELSKI

PROWINCJA KARPACKA

OKRĘG 
PODLASKI

             OKRĘG 
GRUDZIĄDZKO - WARSZAWSKI

OKRĘG SUDECKO - SWIĘTOKRZYSKIEGO

OKRĘG SZCZECIŃSKO ŁÓDZKI

    OKRĘG 
POMORSKI

    OKRĘG 
PRZYBAŁTYCKI

OKREG PODSUDECKO 

PÓLNOCNOŚWIĘTOKRZYSKI woj. łódzkie

 

wg Atlasu zasobów energii geotermalnej na niŜu polskim – Wojciech Górski  

 

Zasoby energii cieplnej obszaru Polski,  

MoŜliwa do pozyskania ze źródeł geotermalnych energia w poszczególnych okręgach 

występowania wód geotermalnych, przedstawiają się następująco: 

� W okręgu grudzi ądzko – warszawskim , o powierzchni około 70 tys. km2, 

objętość wód geotermalnych zawartych w zbiornikach kredowych i jurajskich 

wynosi 3110 km3, a zasoby energii cieplnej 11900 mln tpu1)..    

� W okręgu szczeci ńsko – łódzkim , o powierzchni około 67 tys. km2 w objętość 

wód geotermalnych zawartych w zbiornikach kredowych i jurajskich wynosi 

2854 km3, a zasoby energii cieplnej wynoszą 18812 mln tpu.  

� W okręgu przedsudecko - północno świętokrzyskim , o powierzchni 

ok. 39 tys. km2, objętość wód geotermalnych występujących w zbiornikach 
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jurajskich, triasowych i permskich szacuje się na 155 km3, a zasoby energii 

cieplnej wynoszą 995 mln tpu.  

 
� W okr ęgu pomorskim , o powierzchni ok. 12 tys. km2, objętość wód 

geotermalnych występujących w zbiornikach jurajskich, triasowych, permskich, 

karbońskich i dewońskich szacuje się na ok. 21 km3, a zasoby energii cieplnej na 

ok. 162 mln tpu.  

� W okręgu lubelskim , o powierzchni 12 tys. km2, objętość wód geotermalnych 

występujących w zbiornikach karbońskich i dewońskich szacuje się na 30 km3, 

a zasoby energii cieplnej na 193 mln tpu.  

� W okręgu przybałtyckim , o powierzchni 15 tys. km2, objętość wód geotermalnych 

występujących w zbiornikach permskich i kambryjskich szacuje się na 38 km3, 

a zasoby energii cieplnej na 241 mln tpu. 

� W okręgu podlaskim , o powierzchni 7 tys. km2, objętość wód geotermalnych 

występujących w zbiornikach permskich, karbońskich i kambryjskich szacuje się 

na 17 km3, a zasoby energii cieplnej na ok. 113 mln tpu. 

� W okręgu przedkarpackim , o powierzchni ok. 16 tys. km2, objętość wód 

geotermalnych zawartych w zbiornikach mioceńskich, kredowych, jurajskich 

i triasowych szacuje się na ok. 362 km3, a zasoby energii cieplnej na 

ok. 1555 mln tpu. 

� W okręgu karpackim , o powierzchni ok. 13 tys. km2, objętość wód geotermalnych 

zawartych w zbiornikach trzeciorzędowych i kredowych (a na Podhalu takŜe 

jurajskich i triasowych) szacuje się na ok. 100 km3, a zasoby energii cieplnej na 

ok. 714 mln tpu.  

� W okręgu sudecko- świętokrzyskim  nie ocenione ilościowo, ale znaczne zasoby 

energii geotermalnej związane są ze strefami dyslokacyjnymi sudeckich skał 

krystalicznych wraz z warstwami osadowymi i krystalicznymi Opolszczyzny.  

1) tpu - tona paliwa umownego (węgla), 1 tpu=29,3 GJ). 

Zgodnie z obecnym stanem rozpoznania najkorzystniejsze warunki eksploatacji złóŜ 

istnieją w naleŜącym do Karpat obszarze niecki podhalańskiej.  

Sprzyjające warunki stwierdzono takŜe na NiŜu Polskim, przede wszystkim  

w mezozoicznych utworach subbasenów geologiczno – strukturalnych szczeci ńsko - 

łódzkiego  i grudzi ądzko - warszawskiego .  
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6.2. Energia geotermalna w województwie łódzkim  

6.2.1 Wyst ępowanie wód geotermalnych województwie łódzkim 

Wody geotermalne w województwie łódzkim występują w czterech okręgach: 

� grudziądzko – warszawskim 

� szczecińsko – łódzkim  

� przedsudecko - północnoświętokrzyskim,  

� sudecko – świętokrzyski:  

OKRĘG OKRĘG OKRĘG OKRĘG OKRĘG OKRĘG OKRĘG OKRĘG OKRĘG 
                                                                                          
           SZCZECIŃSKO            SZCZECIŃSKO            SZCZECIŃSKO            SZCZECIŃSKO            SZCZECIŃSKO            SZCZECIŃSKO            SZCZECIŃSKO            SZCZECIŃSKO            SZCZECIŃSKO 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                  ŁÓDZKI                                  ŁÓDZKI                                  ŁÓDZKI                                  ŁÓDZKI                                  ŁÓDZKI                                  ŁÓDZKI                                  ŁÓDZKI                                  ŁÓDZKI                                  ŁÓDZKI

OKRĘG OKRĘG OKRĘG OKRĘG OKRĘG OKRĘG OKRĘG OKRĘG OKRĘG 

            GRUDZIĄDZKO            GRUDZIĄDZKO            GRUDZIĄDZKO            GRUDZIĄDZKO            GRUDZIĄDZKO            GRUDZIĄDZKO            GRUDZIĄDZKO            GRUDZIĄDZKO            GRUDZIĄDZKO

                          WARSZAWSKI                          WARSZAWSKI                          WARSZAWSKI                          WARSZAWSKI                          WARSZAWSKI                          WARSZAWSKI                          WARSZAWSKI                          WARSZAWSKI                          WARSZAWSKI

OKRĘG  OKRĘG  OKRĘG  OKRĘG  OKRĘG  OKRĘG  OKRĘG  OKRĘG  OKRĘG  
                                                                                 
           PRZEDSUDECKO            PRZEDSUDECKO            PRZEDSUDECKO            PRZEDSUDECKO            PRZEDSUDECKO            PRZEDSUDECKO            PRZEDSUDECKO            PRZEDSUDECKO            PRZEDSUDECKO 
                                                                                                                                                                                                               
                          PÓLNOCNOŚWIĘTOKRZYSKI                          PÓLNOCNOŚWIĘTOKRZYSKI                          PÓLNOCNOŚWIĘTOKRZYSKI                          PÓLNOCNOŚWIĘTOKRZYSKI                          PÓLNOCNOŚWIĘTOKRZYSKI                          PÓLNOCNOŚWIĘTOKRZYSKI                          PÓLNOCNOŚWIĘTOKRZYSKI                          PÓLNOCNOŚWIĘTOKRZYSKI                          PÓLNOCNOŚWIĘTOKRZYSKI

OKRĘG SUDECKO - ŚWIĘTOKRZYSKI

OKRĘG SUDECKO - ŚWIĘTOKRZYSKI

OKRĘG SUDECKO - ŚWIĘTOKRZYSKI

OKRĘG SUDECKO - ŚWIĘTOKRZYSKI

OKRĘG SUDECKO - ŚWIĘTOKRZYSKI

OKRĘG SUDECKO - ŚWIĘTOKRZYSKI

OKRĘG SUDECKO - ŚWIĘTOKRZYSKI

OKRĘG SUDECKO - ŚWIĘTOKRZYSKI

OKRĘG SUDECKO - ŚWIĘTOKRZYSKI

 

wg Atlasu zasobów energii geotermalnej na niŜu polskim – Wojciech Górski  
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Według badań geologicznych występowanie wód geotermalnych stwierdzono w utworach 

kenozoiku, kredy, jury, triasu w następujących kompleksach litostratygraficznych: górna 

i dolna kreda , górna, środkowa i dolna jura , górny, środkowy i dolny trias .  

 

 

6.2.2. Analiza mo Ŝliwo ści wykorzystania zasobów energii geotermalnej 

w województwie łódzkim  

Potencjalne zasoby energii cieplnej zawarte w wodach geotermalnych przedstawia poniŜsza 

tabela i rys. 8 
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Tab. Potencjalne zasoby energii cieplnej zawartej w wodach geotermalnych w powiatach w mln tpu 1) 
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 mln 
tpu 

mln 
tpu 

mln 
tpu 

mln 
tpu 

mln 
tpu 

mln 
tpu 

mln 
tpu 

mln 
tpu 

mln 
tpu 

mln 
tpu 

mln 
tpu 

mln 
tpu 

mln 
tpu 

mln 
tpu 

mln 
tpu 

mln 
tpu 

mln 
tpu 

mln 
tpu 

mln 
tpu 

mln 
tpu 

mln 
tpu 

Górnokredowy 1,2 0 0 0 6,0 12,8 0 27,1 48,3 36,9 42,6 0 3,1 5,6 173,4 0,3 11,2 27,5 4,3 0 400 

Dolnokredowy 3,3 0 0 0 4,2 10,8 0 13,6 12,9 11,7 20,9 0,2 12,8 8,9 69,6 12,2 20,2 38,9 16,1 0,3 257 

Górnojurajski 28,4 0,6 0 0 25,1 59,8 4,4 46,1 36,7 35,3 52,5 6,7 40,1 19,8 119,2 42,7 31,3 34,1 28,6 4,4 616 

Środkowojurajski 32,1 6,1 0 0,2 28,1 68,6 9,5 53,7 22,4 32,9 39,8 27,9 82,5 50,5 104,6 115,0 77,0 100,4 74,8 53,1 979 

Dolnojurajski 94,1 20,7 0,8 11,4 157,3 87,8 63,6 252,3 75,4 96,3 116,6 233,4 376,4 524,1 225,3 395,3 622,5 391,1 493,5 429,3 4667 

Górnotriasowy 20,6 7,1 4,1 6,7 16,6 53,3 11,8 36,1 12,9 8,5 30,1 43,2 81,7 28,3 64,4 75,7 48,7 62,8 62,1 94,4 769 

Środkowotriasowy 108,6 42,2 28,1 40,5 113,4 152,7 39,9 183,1 65,7 79,6 93,3 116,6 213,6 58,6 208,3 216,5 82,2 184,9 104,9 159,2 2292 

Dolnotriasowy 23,6 11,0 5,7 11,7 31,8 55,7 26,7 61,5 19,5 22,9 22,6 63,0 81,5 31,4 50,8 89,5 54,8 73,3 62,0 94,2 893 

Suma 311,9 87,7 38,7 70,5 382,5 501,5 155,9 673,5 293,8 324,1 418,4 491,0 891,7 727,2 1015 947,2 947,9 913 846,3 834,9 10873 

Źródło: Geosynoptyka i zrównowaŜony rozwój podstawą umocnienia Łodzi jako centrum regionu - Julian Sokołowski i zespół    1) tpu - tona paliwa umownego 

(węgla), jednostka energii, 1 tpu = 29 G 
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Największe potencjalne zasoby energii cieplnej zawartej w wodach geotermalnych występują 

w północnej części województwa, głównie w powiecie poddębickim.  

 

Najmniejszy potencjał mają zbiorniki leŜące w południowej części województwa, 

w powiatach: wieruszowskim, wieluńskim, pajęczańskim oraz opoczyńskim.  

W latach 80-tych na terenie Polski i województwa łódzkiego dokonano szeregu wierceń 

otworów głębinowych w poszukiwaniu gazu ziemnego i ropy naftowej. Głębokość niektórych 

sięga nawet 5 kilometrów.  

Sytuację rozkładu temperatur na głębokościach 500 m, 1 km, 2 km, 3 km, 4 km 

przedstawiają rys. 9,10,11,12,13. 

Na głębokości 500 m róŜnica pomiędzy temperaturą najniŜszą i najwyŜszą nie 

przekracza 10°C, ale juŜ na głębokości 4 km róŜnica temperatur oscyluje w granicach 40°C, 

czyli im głębiej tym róŜnica temperatur będących na tej samej głębokości znacznie wzrasta.  

Jednak wysokość temperatury na odpowiednich głębokościach nie jest jedynym czynnikiem 

decydującym o przydatności złoŜa. Drugim decyduj ącym  czynnikiem jest jego zasobność.  

Zasobność złoŜa na danej głębokości moŜna stwierdzić na podstawie badań odwiertów. 

ZaleŜy ona od miąŜszości, przepuszczalności oraz właściwości artezyjskich.  

Na podstawie licznych badań geologicznych stwierdzono, Ŝe dwa zbiorniki geologiczne 

dolnej kredy i dolnej jury , wykazują najlepsze właściwości artezyjskie, wodonośne 

i przepuszczalne. Są potencjalnie najzasobniejsze w energię cieplną oraz tworzą swoisty 

zbiornik wód geotermalnych osłonięty od doły warstwami nieprzepuszczalnymi.  
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Dolna kreda  

 

Warstwy wodonośne w osadach dolnej kredy składają się głównie z kompleksów 

piaskowcowych, piaszczysto – węglanowych i piaszczysto – mułowych. Poprzedzielane są 

nieciągłymi seriami osadów słabo przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych, do których 

zaliczyć naleŜy mułowce i iłowce.  

Osady dolnej kredy najczęściej leŜą na nieprzepuszczalnych osadach jury górnej 

i środkowej, przykryte są natomiast częściowo nieprzepuszczalnymi warstwami kredy górnej.  

Z tego względu oraz ze względu na właściwości artezyjskie, zbiornik dolnokredowy ma 

największe znaczenie hydrogeologiczne i geotermalne.  

Ze względu na liczne i rozległe kontakty hydrauliczne wód zbiornika dolnokredowego 

z wodami innych poziomów wodonośnych, skład chemiczny wód zaleŜy nie tylko od 

warunków geologiczno - strukturalnych, z których najwaŜniejszym czynnikiem jest głębokość  

występowania wód, ale takŜe od składu poziomów wodonośnych kontaktujących się z nimi 

bezpośrednio lub pośrednio.  

Wg wyŜej przedstawionej tabeli zasobów największy potencjał energii cieplnej zawartej 

w wodach geotermalnych dolnej kredy obserwujemy w powiatach: poddębickim i łęczyckim, 

najmniejsze w kutnowskim, tomaszowskim, bełchatowskim, rawskim, radomszczańskim. 

Obrazuje to rys. nr 14 

 

Dla celów balneologicznych i rekreacyjnych wykorzystana moŜe być woda o temperaturach 

od 20 do 60°C. 

 

Dolna jura  

 

Osady dolnej jury leŜą na róŜnych ogniwach triasu, głównie na skałach nie wodonośnych, 

a warstwami wodonośnymi dolnej jury są kompleksy piaskowców.  

 

Największy potencjał zasobów energii cieplnej, zawartej w wodach geotermalnych dolnej 

jury, obserwujemy w powiatach: skierniewickim, skierniewickim grodzki oraz rawskim. DuŜe 

zasoby występują równieŜ w powiatach: kutnowskim, łowickim, łęczyckim i zgierskim. 

Najmniejsze w południowej części województwa. Obrazuje to rys. nr15.  

 

Preferowane strefy wykorzystania wód geotermalnych do celów ciepłownictwa 

i balneologii na obszarze województwa obrazuje rys.  nr 16. 
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6.2.3. Wykorzystanie energii geotermalnej w wojewód ztwie łódzkim 

 

Miasto Uniejów jest jedyną miejscowością w województwie łódzkim, gdzie jest 

wykorzystywana energia geotermalna.  

 

Zasoby geotermalne są naturalnym bogactwem, które czynią z Uniejowa ośrodek turystyki, 

wypoczynku i rekreacji. 

Wypływająca z trzech odwiertów woda charakteryzuje się wydajnością 68 m3/h przy ciśnieniu 

2,6 atm., temperaturą 68ºC i niską mineralizacją 7 g/l.  

 

Wody geotermalne zgromadzone pod Uniejowem, obok wysokiej temperatury i duŜej 

wydajności, posiadają niską mineralizację, co korzystnie wpływa na proces ich eksploatacji. 

DuŜe znaczenie ma równieŜ lecznicza moc tych wód. 

Uniejowska woda geotermalna posiada szeroki wachlarz zastosowań, w szczególności 

nadaje się do uzyskiwania energii uŜytkowej do centralnego ogrzewania, potrzeb rolnictwa 

i hodowli roślin, hodowli ryb, podgrzewania gruntów, kąpieli leczniczych przy wielu  

schorzeniach, m.in. ortopedycznych, układu nerwowego i krąŜenia, nerwicach, nerwobólach 

i dyskopatiach. 

 

Jednym z cenniejszych zastosowań wód geotermalnych, realizowanym przez spółkę 

"Geotermia Uniejów" jest ogrzewanie miasta.  

Ciepłownia geotermalna połączona z olejową kotłownią szczytową ma docelowo 

zaopatrywać w ciepło ok. 70% budynków w Uniejowie. Nowy system zastępuje 10 kotłowni 

lokalnych opalanych węglem oraz 160 kotłowni znajdujących się w domach jednorodzinnych.  

Łączna moc ciepłowni wynosi 5,6 MW, z czego 3,2 MW to moc uzyskiwana z kotłów 

olejowych.  

System dystrybucji ciepła to sieć rurociągów o łącznej długości 10 km.  

Ciepłownia oraz sieć cieplna są sterowane i monitorowane przez zintegrowany  system 

komputerowy, ułatwiający pracę i zmniejszający straty energii. 

 

6.2.4. Badania i prace prowadzone w województwie łó dzkim w kierunku 

wykorzystania energii geotermalnej  

 

Prace w kierunku wykorzystania wód geotermalnych na róŜne cele na obszarze 

województwa prowadzone są w rejonach Łodzi, Poddębic, Skierniewic, Radomska 
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i Ozorkowa. Zaawansowanie prac i badań jest zróŜnicowane a rozpoznanie zasobów 

i przydatności równieŜ róŜne.  

W Łodzi  podjęto prace związane z wykorzystaniem energii geotermalnej do celów 

energetycznych, gdyŜ pod zachodnią i centralną częścią miasta zlokalizowane są podziemne 

zbiorniki wód geotermalnych. Rozpoznano następujące zbiorniki:  

� dolnokredowy ( 750-1050 m ) – 20-30°C (energia rów na 7 mln tpu.), 

� górnojurajski ( 900 -1800 m ) – 40°C (energia równ a 19 mln tpu.), 

� środkowojurajskii ( 1650 – 2270 m ) – 60°C (energia równa 19 mln tpu.),  

� dolnojurajski ( 2000 -2450 m ) – 80-90°C (energia równa 132 mln tpu), 

oraz nowo rozpoznane zbiorniki na większych głębokościach: 

� trias środkowy ( 3140 – 3700 m ) - 112 - 122°C, (energia -  14 – 20 MW ),  

� trias dolny ( 3500 – 5000 m ) - 126 - 140°C, ( ene rgia - 7 – 13 MW ). 

Rozpoznanie wiertnicze rejonu Poddębic  związane było początkowo z wykonaniem 

odwiertów badawczych i poszukiwawczych w celu znalezienia ropy naftowej i gazu. W latach 

1970 – 1971 Państwowy Instytut Geologiczny wykonał w okolicach Poddębic odwiert. 

W rezultacie tego stwierdzono istnienie na północ od miasta obszaru wód geotermalnych 

o temperaturze 60ºC i mineralizacji około 8 g/dm3.  

 

Wody geotermalne występujące w zachodniej części miasta posiadają temperaturę od 60 do 

63ºC, a we wschodniej części od 55 do 58ºC i zalegają na głębokości ok. 2 km. Ocenia się, 

Ŝe potencjalna wydajność pojedynczego otworu wyniesie ok. 190 m3/h. Wody te są słabo 

zmineralizowane, czyli są wysoce przydatne do celów balneologicznych i rekreacyjnych. 

Cały obszar Skierniewic  znajduje się w obrębie południowej części geotermalnego 

subbasenu grudziądzko - warszawskiego. Wykonane w latach 80-tych 2 odwierty znajdują 

się na terenie miasta Skierniewice przy ulicach Sobieskiego i Unii Europejskiej. Stwierdzono 

występowanie wód geotermalnych o temperaturze 55-630C. Stanowią one znaczny potencjał 

energii odnawialnej do wykorzystania w celach balneologicznych oraz jako źródło energii 

grzewczej. Budowa ujęć wód geotermalnych w Skierniewicach i ich eksploatacja, np. na cele 

grzewcze, przyczyniłaby się w sposób istotny do poprawy stanu czystości powietrza 

w mieście (nastąpiłoby redukcja efektu cieplarnianego - ograniczenie ilości spalanego 

węgla). 
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Radomsko  połoŜone jest na obszarach bogatych w geologiczne formacje zawierające źródła 

gorących wód głębinowych. Przeprowadzone w Radomsku gruntowne badania geologiczne 

wskazują, Ŝe pod miastem, znajduje się 10 zbiorników wód geotermalnych, których 

temperatura sięga nawet 90ºC (wyŜsze temperatury osiągalne są ze zbiorników 

cechsztyńskich i permskich ukształtowanych  w erze paleozoicznej na głębokościach 2,2 – 

2,5 km ). Badania przeprowadzone na terenie miasta pokazały, Ŝe jego bogactwem są złoŜa 

wód geotermalnych, na które natrafiono m.in. w Stobiecku Miejskim, a których temperatura 

sięga aŜ 90ºC ( odwiert „Gidle 5” ). Potencjalne zasoby wody geotermalnej - 4,3 km3, 

potencjalne zasoby energii cieplnej ~ 20 mln tpu.  

Ozorków  we współpracy z Politechniką Łódzką, przygotowuje dokumentację wykorzystania 

energii geotermalnej do ogrzewania mieszkań. W Ozorkowie studnie geotermalne miałyby 

powstać w pobliŜu lokalnej ciepłowni. W tym celu trzeba będzie tu wywiercić dwa otwory 

głębokości 3-4 kilometrów: jeden do pobierania ciepłej wody, drugi do jej ponownego 

wtłaczania po wykorzystaniu ciepła. Inwestycja w przyszłości ma przynieść duŜe 

oszczędności kosztów ogrzewania mieszkań w Ozorkowie. 

W Rogó źnie  (gm. Zgierz) czasie wierceń badawczych soli i węgla brunatnego do – 250 m, 

trafiono na wody o temperaturach znacznie wyŜszych niŜ średnie na tym poziomie. 

Temperatura wody z poziomu – 200 m. p.p. wynosi 28°C. W związku z tym wykonano 

dokumentację nakładów finansowych pozyskania wód i ich wykorzystania do celów 

uzdrowiskowo – leczniczych oraz sportowo – wypoczynkowych.  

 

6.3. Wnioski: 

• Zasoby wód geotermalnych pod województwem łódzkim są duŜe  

• Wody te nadają się do wszystkich znanych zastosowań łącznie z zasilaniem  elektrowni 

• Miasto Uniejów jest jedyną miejscowością w województwie łódzkim, gdzie jest 

wykorzystywana energia geotermalna 

• W wielu miejscach są prowadzone badania i robione dokumentacje jednak mała 

opłacalność inwestycji jest nadal duŜą barierą inwestycyjną 
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7. Energia biomasy  

Biomasa stanowi trzecie, co do wielkości na świecie, naturalne źródło energii. Według 

definicji Unii Europejskiej oznacza podatne na rozkład biologiczny produkty oraz ich frakcje, 

odpady i pozostałości przemysłu rolniczego, jak równieŜ podatne na rozkład biologiczny 

frakcje odpadów przemysłowych i miejskich.  

W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 

2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła 

z odnawialnych źródeł energii podana została definicja biomasy: 

"biomasa" - substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, 

pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a takŜe 

przemysłu przetwarzającego ich produkty, a takŜe inne części odpadów, które ulegają 

biodegradacji. 

W Polsce wśród OZE największe znaczenie ma biomasa, która moŜe być uŜywana 

na cele energetyczne w procesach bezpośredniego spalania (np. drewno, słoma), 

przetwarzana na paliwa ciekłe (np. estry oleju rzepakowego, alkohol) bądź (np. biogaz 

rolniczy, biogaz z oczyszczalni ścieków, gaz wysypiskowy). Powszechne jej wykorzystanie 

na cele energetyczne moŜe stymulować rozwój wsi i rolnictwa.  

 

 

 
Rys.  Produkcja energii z surowców ro ślinnych 
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Rozwój energetyki oparty o produkcję biomasy kreuje nową gałąź gospodarki, 

wymagającą duŜych nakładów pracy (m.in. przy zakładaniu i pielęgnacji plantacji 

energetycznych, zbiorze i transporcie biomasy, przygotowaniu jej do przerobu lub spalenia 

itp.), a więc wiąŜe się on z powstawaniem nowych miejsc pracy - głównie na obszarach 

wiejskich. Lokalna produkcja i wykorzystanie OZE znacząco wpływa na poprawę stanu 

środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców a ponadto dają gminom i małym miastom 

szansę na uniezaleŜnienie się od paliw kopalnych dostarczanych z zewnątrz. Biopaliwa 

pochodzące z biomasy, ze względu na stan skupienia, moŜna podzielić na stałe, płynne 

(bioetanol i biodiesel) oraz gazowe. 

 

 
Rys. Klasyfikacja biopaliw 

 
 

Obecnie w starych krajach Unii Europejskiej ok. 8% całkowitego zuŜycia energii 

pierwotnej pochodzi ze źródeł energii odnawialnej, w Polsce zaledwie 2,5%. Według 

opracowanego w październiku 2005 r. przez Komisję Europejską Planu Działania w Sprawie 

Biomasy, biomasą Unia Europejska zaspokaja 4% swego zapotrzebowania na energię 

odnawialną, co stanowi 50% energii odnawialnej pochodzącej ze wszystkich źródeł.   

PoniŜsze wykresy pokazują zasoby biomasy w województwie łódzkim na tle 

pozostałych województw w 2004 roku. 
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Rys. Zasoby słomy na cele energetyczne w Polsce w 2004 roku 
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Rys. Zasoby biomasy pozyskiwanej z lasów w Polsce w 2004 roku 



 54 

tys. ton upraw  
roslin energetycznych

0

100

200

300

400

500

600

Św
ię
to
kr
zy

sk
ie

Pod
ka

rp
ac

kie

M
ał
op

ol
sk

ie

Łó
dz

kie

Śl
ąs

kie

O
po

lsk
ie

Pod
la
sk

ie

W
ar

m
ińs

ko
-M

az
ur

sk
ie

W
iel

ko
po

lsk
ie

Kuj
aw

sk
o-

Pom
or

sk
ie

Lu
be

ls
kie

Lu
bu

sk
ie

M
az

ow
ick

ie

Za
ch

od
zn

op
om

or
sk

ie

Dol
no
ślą

sk
ie

Pom
or
sk

ie

 
Rys. Zasoby biomasy z upraw energetycznych w Polsce w 2004 roku 

 
 
Dla obliczeń zastosowanych szacunków przyjęto jako: 

- potencjał teoretyczny  – maksymalną moŜliwą do uzyskania moc oraz ilość energii 

z danego źródła i z danego obszaru przy całkowitym ujęciu substancji, będących 

źródłem danego typu biogazu oraz przy załoŜeniu bezstratnego przetworzenia energii 

chemicznej zawartej w wytworzonym paliwie na inne, uŜyteczne formy energii. 

- potencjał techniczny  – moŜliwą do uzyskania moc oraz ilość energii z danego 

źródła i z danego obszaru przy takim ujęciu substancji, będących źródłem danego 

typu biogazu, oraz przy załoŜeniu sprawności przetworzenia energii chemicznej 

zawartej w wytworzonym paliwie na inne, uŜyteczne formy energii, w wielkości 

zgodnej z aktualną sprawnością urządzeń technicznych. 

Szczegółowe aspekty wpływające na sposób określenia potencjału teoretycznego oraz 

technicznego dla kaŜdego ze źródeł biogazu określono w opisach poniŜej. 

 

7.1 Biopaliwa stałe 

 7.1.1. Słoma 

 

Bardzo duŜe moŜliwości w pozyskiwaniu biomasy daje zagospodarowanie ze słomy 

zbóŜ i rzepaku. Rolnicza  produkcja roślinna w całości lub w zdecydowanej części 

uzaleŜniona jest od czynników natury przyrodniczej, ekonomicznej, społeczno-gospodarczej 

itp. Województwo łódzkie ma duŜy potencjał w zakresie produkcji zbóŜ, co wynika przede 

wszystkim  z duŜej powierzchni upraw. Powierzchnia gruntów ornych stanowi 54,4% całej 

powierzchni i jest jedną z największych w Polsce. 
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Jedną z moŜliwości zagospodarowania nadwyŜek słomy, pozostających w rolnictwie, 

jest jej wykorzystanie dla celów energetycznych. Do spalania moŜe być uŜyta słoma 

wszystkich gatunków zbóŜ, rzepaku i gryki. Jednak ze względu na właściwości, najbardziej 

przydatna jest słoma: Ŝytnia, pszenna, rzepakowa i gryczana oraz słoma i osadki kukurydzy. 

Słoma owsiana ze względu na bardzo niską temperaturę topnienia popiołu nie jest zalecana 

jako paliwo. W porównaniu z innymi nośnikami energii, słoma jest bardziej uciąŜliwym 

materiałem energetycznym z uwagi na duŜą objętość, niejednorodność, niŜszą wartość 

energetyczną i problemy z zapiekaniem i usuwaniem ŜuŜla z paleniska. W celu łatwiejszego 

i efektywniejszego wykorzystania słomy pod względem energetycznym poddaje się ją 

prasowaniu, rolowaniu czy rozdrabnianiu. Słoma z uwagi na objętość i wynikające stąd 

koszty transportu powinna być wykorzystywana lokalnie, tam gdzie występuje jej nadmiar. 

Słomę wykorzystywaną do celów energetycznych powinny cechować określone 

parametry takie jak: wartość opałowa, wilgotność i stopień zwiędnięcia. Wartość 

energetyczna słomy zaleŜna jest głównie od jej wilgotności. Wilgotność słomy świeŜej 

najczęściej mieści się w przedziale między 12 a 22%. Dla słomy suchej warto ść opałowa 

zawiera si ę w wąskim przedziale od 14 do 15 MJ/kg i zaleŜy przede wszystkim od rodzaju 

rośliny. Przyjmuje się, Ŝe pod wzgl ędem energetycznym 1,5 tony słomy równowa Ŝne jest 

jednej tonie w ęgla kamiennego . 

Transformacja ustrojowa przyniosła wiele istotnych zmian w polskim rolnictwie, 

których efektem był m.in. drastyczny spadek pogłowia zwierząt inwentarskich, nadmierny 

udział w zasiewach zbóŜ oraz błędy w zmianowaniu (wieloletnie monokultury zboŜowe). 

W rezultacie na polskiej wsi (szczególnie popegeerowskiej) zaczęły powstawać uciąŜliwe 

nadwyŜki słomy. Tendencja do coraz szybszego powiększania się nadwyŜek słomy, 

widoczna jest na terenie całego kraju.  

O globalnej masie wyprodukowanej słomy decyduje wiele czynników. NaleŜą do nich 

przede wszystkim: wielkość areału uprawy, wysokość plonów, gatunek rośliny itp. Z uwagi na 

brak danych statystycznych dotyczących zasiewów  zbóŜ w poszczególnych powiatach, do 

oszacowania potencjału teoretycznego zasobów słomy na cele energetyczne wykorzystano 

wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r. Całkowita powierzchnia zasiewów zbóŜ 

w województwie łódzkim w 2002 r. wynosiła 604 tys. ha. Pod względem wielkości 

powierzchni uprawy zbóŜ dominowały powiaty: piotrkowski, sieradzki, łowicki i kutnowski 

(średnio 50- 40 tys. ha w powiecie). Powierzchnia zasiewu zbóŜ w 2006 roku wynosiła 

644 tys. ha, jak widać w stosunku do 2002 roku wzrosła o 40 tys. ha. 

W analizie wzięto pod uwagę wyłącznie słomę powstającą podczas uprawy zbóŜ 

podstawowych (pszenicy, Ŝyta, jęczmienia, owsa, pszenŜyta) oraz mieszanek zboŜowych 

uprawianych na ziarno. Powierzchnia uprawy w w. grup roślin stanowiła 98% powierzchni 

wszystkich zbóŜ. Przyjmuje się Ŝe średnio z 1 ha zasiewu moŜna uzyskać od 2 do 3 ton 
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słomy, z tego 30% moŜna przeznaczyć na cele energetyczne.  Ponadto przyjęto, Ŝe 1 MW 

mocy odpowiada produkcji ciepła wynoszącej 7 000 GJ, oraz wartość opałową słomy 

wynoszącą 13 GJ/t. 

 

    Tab. Potencjał teoretyczny (zasób) słomy w powiatach województwa łódzkiego 

Powiaty 
Powierzchnia 

zasiewów [ha] 

Słoma na cele 

energetyczne [t] 
Energia [GJ] Moc [MW] 

kutnowski 40724 36651,6 381177 68,1 

łaski 17775 15997,5 166374 29,7 

łęczycki 27885 25096,5 261003 46,6 

łódzki wschodni 17241 15516,9 161376 28,8 

pabianicki 13245 11920,5 123973 22,1 

poddębicki 31337 28203,3 293314 52,4 

sieradzki 50932 45838,8 476723 85,1 

wieluński 32238 29014,2 301748 53,9 

wieruszowski 21262 19135,8 199012 35,5 

zduńskowolski 12211 10989,9 114295 20,4 

zgierski 26622 23959,8 249182 44,5 

brzeziński 16059 14453,1 150312 26,8 

bełchatowski 19147 17232,3 179216 32,0 

łowicki 43942 39547,8 411297 73,4 

opoczyński 27479 24731,1 257203 45,9 
pajęczański 23636 21272,4 221233 39,5 
piotrkowski 54738 49264,2 512348 91,5 
radomszczański 37374 33636,6 349821 62,5 
rawski 19561 17604,9 183091 32,7 
skierniewicki 27465 24718,5 257072 45,9 
tomaszowski 32662 29395,8 305716 54,6 
m.Piotrków Tryb. 2019 1817,1 18898 3,4 
m.Skierniewice 1666 1499,4 15594 2,8 
m.Łódź 6788 6109,2 63536 11,3 
Źródło: Obliczenia własne 

 
Z analizy wynika, Ŝe w województwie z powierzchni zasiewu (2002 r.) na cele 

energetyczne moŜna było przeznaczyć 504 tyś t. słomy. Największe zasoby słomy na cele 

energetyczne występują w powiatach piotrkowskim i sieradzkim. Przestrzenny układ 

zasobów słomy w powiatach przedstawia rysunek 17 . Widać ze największe moŜliwości 

wykorzystania słomy  oprócz powiatu piotrkowskiego i sieradzkiego występują w północnych 

i południowych powiatach województwa. Energia jaką by moŜna pozyskać ze słomy to 

5653 TJ, gdzie w powiecie piotrkowskim i sieradzkim  moŜna pozyskać energie rzędu 

500 TJ. 
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7.1.2. Drewno  

 

W procesie pozyskiwania drzewnej biomasy odpadowej największe znaczenie dla 

energetyki mają odpady drzewne pochodzące z lasów oraz zakładów przetwórstwa 

tartacznego, w mniejszym zaś stopniu – drewno odpadowe z sadów i poboczy dróg. 

W województwie łódzkim grunty leśne stanowią 385964,2 ha, współczynnik lesistości wynosi 

20,8%. Jest to najmniejszy współczynnik w porównaniu z pozostałymi województwami 

w Polsce. 

Największym odbiorcą biomasy odpadowej (87 %) jest przemysł płyt 

drewnopochodnych, gdzie drzewne odpady przemysłowe stanowią aŜ 44 % zuŜytego 

surowca drzewnego ogółem. Na ten cel uŜytkowane są głównie odpady kawałkowe oraz 

mniejszym stopniu trociny i wióry pochodzące, przede wszystkim z przemysłu tartacznego. 

Ocenia się, Ŝe w skali krajowej rynek drzewnych odpadów przemysłowych jest 

zrównowaŜony, czyli powstające odpady są prawie całkowicie zagospodarowywane głownie 

w przemyśle przerobu drewna oraz przemysłach przetwórczych. Ewentualne nadwyŜki 

odpadów maja charakter lokalny i okresowy.  

W opracowaniu dokonano próby oceny dostępnych zasobów drewna opałowego 

z lasów województwa przy pomocy metody opracowanej przez Europejskie Centrum Energii 

Odnawialnej w Warszawie  - agregacja danych w układzie powiatów. 

Metoda ta pozwala na oszacowanie teoretycznych zasobów drewna odpadowego z lasów w 

poszczególnych powiatach województwa. Do obliczenia zasobów wykorzystano metodę 

według której zasoby obliczono na podstawie wzoru: 

 

Zd = A x P x (Pdr x Ze) [ m3/rok ] gdzie: 

A – powierzchnia lasów w ha 

P – przyrost roczny drewna w m3/ha 

Pdr  – wskaźnik pozyskania drewna na cele gospodarcze – 70% przyrostu (P) 

Ze – wskaźnik pozyskania drewna na cele energetyczne – 25% Pdr 

Roczny średni przyrost drewna (P) dla Polski wynosi 3,30 m3/ha. Po wymnoŜeniu 

i przyjęciu cięŜaru objętościowego drewna 0,65 t/m3, wzór przybiera postać:  

Zd = A x 0,58 [ t/rok ] 

Dane dotyczące powierzchni lasów w województwie oraz poszczególnych powiatach 

pochodzą z Banku Danych Regionalnych na 2006 rok. 

Energię moŜliwą do pozyskania z drewna odpadowego wyliczono przyjmując, Ŝe wartość 

energetyczna drewna świeŜego wynosi średnio 10 GJ/tonę. 

q – wartość energetyczna świeŜego drewna opałowego pochodzącego z lasów, (jak równieŜ 

drewno z sadów, poboczy dróg oraz terenów miejskich) - przyjęto 10 GJ/t 
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e – sprawność urządzeń do spalania drewna (np. 80 %) 

przyjmując cięŜar objętościowy drewna – 0,65 t/m3 

 

          Tab. Potencjał teoretyczny (zasób) drewna w powiatach województwa łódzkiego 

Powiaty 
Powierzchnia lasów 

[ha] 

Zasoby drewna 

odpadowego [t] 
Energia [GJ] 

kutnowski 4 188,5 2429,3 19434,6 

łaski 13 058,6 7574,0 60591,8 

łęczycki 4 177,4 2422,9 19383,3 

łódzki wschodni 12 123,5 7031,6 56253,0 

 pabianicki 12 777,4 7410,9 59287,1 

poddębicki 13 577,7 7875,0 63000,3 

sieradzki 27 014,6 15668,5 125347,7 

wieluński 22 222,1 12888,8 103110,3 

wieruszowski 14 632,3 8486,7 67893,7 

zduńskowolski 7 737,3 4487,6 35901,0 

zgierski 15 811,5 9170,7 73365,3 

brzeziński 4 890,2 2836,3 22690,4 

bełchatowski 28 761,8 16681,9 133454,9 

łowicki 9 856,6 5716,8 45734,5 
opoczyński 31 475,8 18256,0 146047,9 
pajęczański 19 496,1 11307,7 90461,7 
piotrkowski 33 901,8 19663,0 157304,4 
radomszczański 43 393,9 25168,5 201347,8 
rawski 7 855,5 4556,2 36449,3 
skierniewicki 15 988,6 9273,4 74187,2 
tomaszowski 31 537,5 18291,8 146334,0 
m.Piotrków Trybunalski 1 382,6 801,9 6415,4 
m.Skierniewice 94,5 54,8 438,4 
m.Łódź 2 819,7 1635,4 13083,4 
Ogółem 378 775,3 219689,7 

 
1757517,3 

Źródło: Obliczenia własne 
 

Uzyskane wyniki wskazują, Ŝe zasoby drewna odpadowego pochodzącego z lasów 

województwa łódzkiego wynoszą 219 689,7 t/rok (dla powierzchni lasów z 2006 r.). 

Największe zasoby znajdują się w powiatach: radomszczańskim, piotrkowskim, 

tomaszowskim, opoczyńskim, sieradzki i bełchatowskim (rys. 18). Trzeba zaznaczyć, Ŝe 

drewno jako surowiec jest bardzo drogie i bardzo poŜądane. Sektory rynku drzewnego 

potrafią w 99 % zagospodarować cały surowiec. Więc w najbliŜszych latach ten surowiec 

jako biomasa będzie odgrywała bardzo niewielką rolę jako paliwo energetyczne.  

Na podstawie danych , dokonano wyboru stref o zróŜnicowanych warunkach do 

rozwoju biomasy w województwie łódzkim. W zaleŜności od wielkości potencjału oraz  
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moŜliwości jego pozyskania wprowadzono trzy strefy 1, 2 i 3 odpowiadające odpowiednio 

największemu, średniemu i małemu potencjałowi uzyskania energii z biomasy (rys. 19).  

Do grupy powiatów, które charakteryzują się teoretycznie najbardziej korzystnymi 

warunkami do rozwoju wykorzystania energii z biomasy (wzięto pod uwagę moŜliwy do 

pozyskania potencjał drewna oraz słomy i) – strefa 1 zaliczono powiaty o potencjale 

przekraczającym 400 TJ/rok: kutnowski, sieradzki, wieluński, opoczyński, radomszczański, 

piotrkowski, tomaszowski i łowicki.  

Wyznaczono jeszcze strefę - 2, o warunkach korzystnych (powiaty o potencjale 

teoretycznym 200 – 400 TJ/rok) i strefę – 3, gdzie występują warunki nie korzystne do 

pozyskiwania energii z biomasy (powiaty o potencjale teoretycznym poniŜej 200 TJ/rok). 

 

 

7.1.3. Rośliny energetyczne 

 

Przewiduje się, Ŝe w najbliŜszej przyszłości istotnym uzupełnieniem bilansu podaŜy 

biomasy stałej na rynku energetycznym będą wieloletnie plantacje roślin energetycznych 

zakładane i prowadzone na gruntach rolnych. W Polsce produkcja biomasy na uŜytkach 

rolnych umoŜliwia wykorzystanie znacznej części gruntów, na których zaprzestano uprawy 

roślin ze względów koniunkturalnych (odłogi i ugory), jak teŜ gruntów marginalnych - 

nieprzydatnych do uprawy roślin Ŝywnościowych (skaŜonych przez przemysł, odpady, 

okresowo nadmiernie wilgotnych lub zbyt suchych). Uprawa roślin energetycznych powinna 

obejmować jak najwięcej gatunków dostosowanych do zróŜnicowanych warunków 

klimatyczno-glebowych. Zwiększenie róŜnorodności biologicznej przyczyni się do 

zachowania równowagi ekologicznej, a przez to do ograniczenia rozprzestrzeniania się 

chorób i szkodników, które z łatwością atakują rozlegle monokultury rolnicze i leśne. 

Istotnym czynnikiem aktywizującym gospodarkę rolną na terenach wiejskich są 

moŜliwości uprawy roślin dostarczających surowców energetycznych, wymaga to jednak 

organizacji odpowiedniego ich skupu i przetwarzania na produkty finalne. Uprawa 

poszczególnych gatunków roślin na cele energetyczne zaleŜna jest od siedliska, szczególnie 

od stosunków wodnych. Wiele gatunków wymaga dobrej gleby i tylko wtedy daje dobre 

przyrosty, a tym samym tylko wtedy jest opłacalna. Aktualnie zakładane są plantacje roślin 

specjalnych z przeznaczeniem na cele energetyczne (np. szybkorosnące uprawy drzew 

i traw). 

 Do najlepiej rokujących zielonych źródeł energii zaliczono grupy roślin: 

• rośliny drzewiaste szybkiej rotacji  

• trwałe rośliny dwuliścienne  

• trawy wieloletnie 
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Rośliny drzewiaste szybkiej rotacji  

Wierzba krzewiasta  

Wierzba charakteryzuje się szybkim przyrostem masy organicznej - około 10-krotnie 

wyŜszym niŜ sosna czy świerk. Do uprawy wykorzystywać moŜna róŜne gatunki wierzb 

krzewiastych szybko rosnących: S. viminalis – wierzba wiciowa syn, konopianka, S. triandra 

(amygdalina) - wierzba migdałowa, wierzba purpurowa - S.purpurea etc. oraz liczne hybrydy 

międzygatunkowe – formy te nazywane są wikliną. Najodpowiedniejszymi do uprawy w 

Polsce na glebach mineralnych są formy z gatunku S. viminalis i jej krzyŜówki. Wierzba 

energetyczna S.viminalis to gatunek krzewiasty osiągający wysokość do 8 m. Cechą 

charakterystyczną tej odmiany jest niezwykle silny wzrost. Przy dobrych warunkach, 

zwłaszcza duŜej wilgotności gleby roślina przyrasta 3 m w jednym sezonie. Produkcja 

prawidłowo załoŜonej plantacji powinna trwać co najmniej 15-20 lat z moŜliwością 5-

8 krotnego pozyskiwania drewna w ilości 10 -15 ton s.m./ha/rok. 

Wierzba jako uprawa energetyczna daje ekologiczny i odnawialny surowiec do 

produkcji energii cieplnej. Podczas spalania drewna wierzbowego prawie nie wydzielają się 

związki siarki i azotu, zaś powstający podczas spalania gaz cieplarniany – CO2 jest 

asymilowany przez rośliny rosnące na polach. Zawartość popiołów przy spalaniu wynosi 

około 1% spalanej masy, podczas gdy przy spalaniu gorszych gatunków węgla zawartość ta 

sięga do 20%. Wartość energetyczna jednej tony suchej masy drzewnej wynosi 4,5 MWh, co 

odpowiada wartości kalorycznej jednej tony niskiej jakości miału węglowego lub 500 litrom 

oleju opałowego. Koszt wytworzenia 1 GJ energii termicznej ze zrębków wierzbowych 

(rozdrobnionego drewna długości 5-50 mm) jest około dwukrotnie niŜszy niŜ przy opalaniu 

gazem ziemnym i ponad trzykrotnie niŜszy niŜ przy uŜyciu oleju opałowego. Zrębki 

wierzbowe moŜna równieŜ wykorzystywać w postaci 30% domieszek do miału węglowego 

spalanego w lokalnych ciepłowniach, co znacznie poprawia efektywność jego spalania. 

 

Topola (Populus sp.) 

Topola, podobnie jak wierzba energetyczna, naleŜy do rodziny wierzbowatych. Jest 

najszybciej rosnącym drzewem w naszych warunkach klimatycznych. Posiada zbliŜone 

znaczenie uŜytkowe i środowiskowe jak wierzba. Do swego wzrostu wymaga duŜo wilgoci 

i światła najwyŜsze zatem plony biomasy uzyskuje się w warunkach zbliŜonych do tych, jakie 

panują w dolinach rzek. Do nasadzeń topolowych mogą być wykorzystywane przede 

wszystkim brzegi wód płynących i stojących oraz odcinki dróg przebiegających przez nisko 

połoŜone tereny. Wymagania glebowe topoli są podobne jak wierzby, woli ona jednak glebę 

mniej kwaśną (optimum pH 6,5 – 7,2). Najczęściej na plantacjach topoli wysadzanych jest 

700-2000 roślin/ha, z których biomasa pozyskiwana jest w cyklu 4-6 letnim. W warunkach 

produkcyjnych roczna wydajność topoli wynosi 6-12 t s.m./ha. W wyniku prowadzonych 
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w kilku krajach europejskich prac hodowlanych uzyskano szybko rosnące mieszańce topoli, 

m.in. osiki szwedzkiej i osiki amerykańskiej (P. tremula x P. tremuloides).  

 

Trwałe ro śliny dwuli ścienne 

Ślazowiec pensylwa ński (Sida hermaphrodita Rusby) 

Ślazowiec pensylwański, zwany takŜe malwą lub sidą pochodzi z Ameryki Północnej, jest 

rośliną wieloletnią. Tworzy mocne kępy, złoŜone z okrągławych, wewnątrz pustych łodyg 

o średnicy 5-30 mm i wysokości do 3 m. W pierwszym roku po załoŜeniu plantacji roślina 

wytwarza jedną łodygę, liczba ta zwiększa się do 20-30 w czwartym i następnych latach. 

Ślazowiec pensylwański jest jedną z waŜniejszych roślin, które podobnie jak wierzba, mogą 

być wykorzystywane do celów energetycznych. Nadaje się do przetworzenia na pelety bo do 

ich produkcji moŜe być uŜywany kaŜdy surowiec roślinny, nawet wilgotny (pelety – produkt 

opałowy zbudowany z rozdrobnionego drewna, głównie trocin i wiórów sprasowanych pod 

wysokim ciśnieniem, o średnicy 8-12 mm i długości 5-40 mm). Z uwagi na duŜą objętość 

i wilgotność biomasy malwy, nie opłaca się jej transportować na zbyt duŜe odległości. Z tego 

względu roślina ta powinna być uprawiana na co najmniej 100 ha, by jej zbiór i przetworzenie 

na pelety było opłacalne. Pelety takŜe nie nadają się do zbyt długiego magazynowania. 

Formy malwy mniej ulistnione (tzw. łodygowe) są bardziej przydatne do spalania, natomiast 

formy obficiej ulistnione bardziej nadają się do produkcji biogazu. Roślina ta posiada takŜe 

inne zastosowanie – m.in. jest rośliną midodajną, moŜe być uprawiana na paszę, włókno, do 

przemysłu celulozowego – papierniczego i in. Plantacja ślazowca moŜe być uŜytkowana 

przez okres 15-20 lat. Z 1 ha moŜna uzyskać do 15 ton suchej biomasy, z czego 6,7 ton 

stanowi celuloza. Ciepło spalania cienkich łodyg ślazowca wynosi 14,5 MJ/kg, a grubszych 

łodyg 11,9 MJ/kg. 

 

Topinambur, słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus) 

Roślina ta pochodzi z Ameryki Północnej, naleŜy do rodziny astrowatych. Jej wzniesione 

łodygi o średnicy do 3 cm osiągają wysokość 2-4 m. Gatunek ten wytwarza podziemne 

rozłogi, na końcach których tworzą się bulwy (jak u ziemniaków). Topinambur jest rośliną o 

bardzo wysokim potencjale produkcyjnym. Wysokość plonów uwarunkowana jest przede 

wszystkim genotypem roślin, ale istotny wpływ ma równieŜ kultura i zasobność gleby. 

W jednym z badań krajowych łączny plon biomasy wyniósł około 110 t/ha, w tym: zielonej 

masy 75,6 t/ha a bulw 32,4 t/ha. Plony w cytowanym doświadczeniu były znacznie wyŜsze 

na glebie klasy IIIa w porównaniu do klasy IVb. W warunkach polskich średni plon 

topinamburu w przeliczeniu na suchą masę kształtuje się na poziomie 10-16 t s.m./ha. 

Roślina posiada wielostronne zastosowanie. Surowcem do celów energetycznych są 

zarówno bulwy, które moŜna przeznaczyć do produkcji etanolu lub biogazu, jak teŜ części 
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nadziemne: świeŜe lub zakiszone – do produkcji biogazu, suche – do bezpośredniego 

spalania rozdrobnionej masy lub do produkcji brykietów opałowych i peletów. Podobnie jak 

rośliny okopowe topinambur najlepiej udaje się na glebach średnio zwięzłych, przewiewnych, 

zasobnych w składniki pokarmowe i dostatecznie wilgotnych. MoŜe być takŜe uprawiany na 

gorszych stanowiskach, mniej przydatnych do uprawy ziemniaków. Nie nadają się do jego 

uprawy gleby podmokle i kwaśne. Przedplonem mogą być wszystkie rośliny uprawne a 

nawet niezbyt zachwaszczone odłogi, wymaga jednak głębokiej orki (20-30 cm). MoŜe być 

uprawiany na tym samym stanowisku przez 3-4 lata.  

 

Trawy wieloletnie 

Miskant olbrzymi (Miscanthus x giganteus) 

Rodzaj Miscanthus obejmuje ponad 20 zróŜnicowanych morfologicznie gatunków 

wywodzących się z południowo-wschodniej Azji. Miskant olbrzymi stanowi okazałą trawę 

kępową o bardzo głębokim, silnym systemie korzeniowym (sięgającym do 2,5 m. w głąb 

ziemi) oraz części nadziemnej osiągającej wysokość 200-350 cm. Charakteryzuje się 

szybkim wzrostem (szczególnie w upalne lata), wysokim plonem biomasy z jednostki 

powierzchni oraz stosunkowo wysoką odpornością na niskie temperatury. Koszt załoŜenia 

plantacji miskanta olbrzymiego kształtuje się na poziomie kosztów plantacji wierzby, gdyŜ 

przy wyŜszej cenie sadzonek miskanta obsada roślin na 1 ha jest kilkakrotnie mniejsza. Pod 

względem wysokości plonu biomasy, wahającego się w zaleŜności od Ŝyzności gleby w 

granicach 6-24 ton suchej masy z ha. JuŜ w pierwszym roku uprawy moŜna uzyskać do 8 ton 

suchej masy z ha. W trzecim roku miskant olbrzymi osiąga w warunkach intensywnej uprawy 

najwyŜsze plony nawet powyŜej 30 t suchej masy z ha. Plonowanie na tak wysokim poziomie 

utrzymuje się najczęściej do 8- 9 lat prowadzenia plantacji, zaś później systematycznie 

spada. Maksymalny czas komercyjnego wykorzystania plantacji moŜe wynosić 10-12 lat. 

Wartość kaloryczna miskanta wynosi 19,25 MJ/kg s.m. Biomasa miskanta traktowana jest 

przede wszystkim, jako odnawialny surowiec energetyczny ale ze względu na wysoką 

zawartość celulozy i ligniny stanowi równieŜ cenny materiał wykorzystywany do produkcji 

materiałów budowlanych, w przemyśle celulozowo-papierniczym i w rolnictwie (doniczki 

i palety). 
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7.2. Biopaliwa gazowe  

 

Obecnie wzrasta zainteresowanie biogazem na całym świecie. Tendencja ta 

spowodowana jest zarówno aspektami środowiskowymi: redukcja emisji gazów 

cieplarnianych, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz ekonomicznymi: tradycyjne 

źródła energii - węgiel i ropa naftowa staja się coraz droŜsze.  

Biogaz powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, podczas 

której substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste. W procesie 

fermentacji beztlenowej do 60% substancji organicznej zamienianej jest w biogaz. Zgodnie 

z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej składowanie odpadów organicznych moŜe 

odbywać się jedynie w sposób zabezpieczający przed niekontrolowanymi emisjami metanu.  

Biogaz do celów energetycznych pozyskuje się zazwyczaj w trzech typach instalacji: 

 

a. biogazowniach rolniczych, gdzie substratami do p rodukcji biogazu s ą odchody 

zwierz ęce: gnojowica, obornik oraz pozostało ści zbiorów ro ślin, 

b. komorach fermentacyjnych osadów ściekowych w komunalnych 

oczyszczalniach ścieków, 

c. instalacjach odgazowania składowisk odpadów komu nalnych. 

 

Biogaz moŜe być wykorzystywany na wiele róŜnych sposobów. Gaz wysypiskowy 

moŜe być dostarczany do sieci gazowej, wykorzystywany jako paliwo do pojazdów lub w 

procesach technologicznych. MoŜe być równieŜ spalany w specjalnie przystosowanych 

kotłach, zastępując gaz ziemny. Uzyskane ciepło moŜe być przekazywane do instalacji 

centralnego ogrzewania. Energia elektryczna wyprodukowana w silnikach iskrowych lub 

turbinach moŜe być sprzedawana do sieci energetycznych. Biogaz jest równieŜ 

wykorzystywany w układach skojarzonych do produkcji energii elektrycznej i ciepła. 

Obecnie największe znaczenie w Polsce mają biogazownie na wysypiskach śmieci 

i oczyszczalniach ścieków. W Polsce jest tylko jedna działająca biogazownia rolnicza 

w Pawłówku woj. pomorskie. Ciepło wytwarzane jest głównie na oczyszczalniach ścieków, 

a energia elektryczna na wysypiskach śmieci (wysokie straty ciepła przy transporcie 

spowodowane przez duŜe odległości odbiorców od wysypisk) 
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Procentowy udział róŜnych typów biogazowni w Polsce w 2006 r.  

1%

51%
48%

biogazow nie rolnicze

biogazow nie na w ysypiskach

biogazow nie na oczyszczalniach ścieków

 
 
 
Produkcja ciepła w biogazowniach i jej procentowy udział 
w róŜnych typach biogazowni w Polsce w 2006 r. [GWh i %] 

83%

16%

1%

biogazow nie rolnicze

biogazow nie na w ysypiskach

biogazow nie na oczyszczalniach ścieków

 

 
 

Produkcja energii elektrycznej w biogazowniach i jej procentowy udział 
w róŜnych typach biogazowni w Polsce w 2006 r. [GWh  i %] 

55% 44%

1%

biogazow nie rolnicze

biogazow nie na w ysypiskach

biogazow nie na oczyszczalniach ścieków
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Energia biogazu w województwie łódzkim 

 

PoniewaŜ energia biogazu związana jest z konkretnymi uwarunkowaniami lokalnymi, 

potencjał energetyczny biogazu przedstawiono na tle poszczególnych powiatów 

województwa. 

W niniejszym bilansie uwzględniono trzy podstawowe źródła biogazu, jakimi są: 

- oczyszczalnie ścieków, 

- składowiska odpadów, 

- gospodarstwa rolne. 

Jakkolwiek róŜne są wymienione powyŜej źródła biogazu, tak zachodzący w nich proces, 

wskutek którego wytwarzany jest biogaz, jest bardzo zbliŜony. Jest to proces fermentacji 

beztlenowej wywoływany dzięki obecności tzw. bakterii metanogennych, które 

w sprzyjających warunkach:  

- temperatura rzędu 30 – 35OC (fermentacja mezofilna) lub 52 – 55OC (fermentacja 

termofilna), 

- odczyn obojętny lub lekko zasadowy (pH 7 – 7,5), 

- czas retencji (przetrzymania substratu) wynoszący 12 – 36 dni dla fermentacji 

mezofilnej oraz 12 – 14 dni dla fermentacji termofilnej, 

- brak obecności tlenu i światła 

zamieniają związki pochodzenia organicznego w biogaz oraz substancje nieorganiczne. 

Głównymi składnikami tak powstającego biogazu są metan, którego zawartość 

w zaleŜności od technologii jego wytwarzania oraz rodzaju fermentowanych substancji moŜe 

wynosić od 40 do 85% (przewaŜnie 55 – 65%), pozostałą część stanowi dwutlenek węgla 

oraz inne składniki w ilościach śladowych. Dzięki tak wysokiej zawartości metanu w biogazie, 

jest on cennym paliwem z energetycznego punktu widzenia, które pozwala zaspokoić lokalne 

potrzeby związane m.in. z jego wytwarzaniem. Wartość opałowa biogazu najczęściej waha 

się w przedziale 5,5 – 6,5 kWh/m3 (19,8 – 23,4 MJ/m3), a przy separacji dwutlenku węgla 

z biogazu jego wartość opałowa moŜe wzrosnąć nawet do 9,5 – 10,0 kWh/m3 (wartości 

porównywalne z sieciowym gazem ziemnym GZ-50). NaleŜy tu zaznaczyć, Ŝe produkcja 

biogazu jest często efektem ubocznym wynikającym z konieczności utylizacji odpadów 

w sposób moŜliwie nieszkodliwy dla środowiska. Jedynie w przypadku wysypisk odpadów, 

fermentacja beztlenowa jest procesem samoistnym i niekontrolowanym. 

 

Warto równieŜ zwrócić uwagę na zwyczajowe nazwy nadawane biogazowi, 

w zaleŜności od sposobu jego wytwarzania. I tak, biogaz wytwarzany na wysypiskach 

odpadów zwyczajowo nazywany jest gazem wysypiskowym , biogaz wytwarzany wskutek 

fermentacji odchodów zwierzęcych na fermach zwyczajowo nazywany jest biogazem 
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rolniczym , natomiast biogaz wytwarzany na terenie oczyszczalni ścieków, gdzie fermentacji 

ulegają zebrane osady ściekowe, nazywany jest po prostu – biogazem . 

 
7.2.1 Gaz składowiskowy 
 

Właściwie zagospodarowane składowisko odpadów komunalnych moŜe stać się 

źródłem taniej energii odnawialnej. Rozkład substancji organicznych przez mikroorganizmy 

rozpoczyna się w kilka miesięcy po złoŜeniu odpadów na wysypisku śmieci. Aby zwiększyć 

rekultywację i zapobiec unoszeniu się gazów nad terenem składowiska, powstaniu 

nieprzyjemnych zapachów oraz niekontrolowanym samozapłonom, gaz powinien być 

zbierany i odprowadzany. Gaz ten uzyskiwany jest w zasadzie za darmo, a jego wytwarzanie 

w celu pozyskania energii elektrycznej i cieplnej w istotny sposób zwiększa rentowność 

składowiska. Na powstanie i tempo tworzenia się gazu składowiskowego ma wpływ wiele 

czynników. Do najwaŜniejszych zalicza się: skład, wilgotność, temperaturę oraz wiek złoŜa 

odpadów. Nie mniej istotne są równieŜ struktura odpadów , technika składowania jak 

i przykrycie składowiska.  

Składowiska odpadów komunalnych są obiektami, gdzie proces fermentacji zachodzi 

w sposób niekontrolowany, stwarzając tym samym pewne zagroŜenie dla środowiska 

naturalnego. ZagroŜenie to wynika zarówno z emisji do atmosfery metanu, który jest gazem 

cieplarnianym, jak równieŜ z faktu, Ŝe metan przy stęŜeniu 5 – 15 % tworzy mieszaninę 

wybuchową z powietrzem, co moŜe prowadzić do samozapłonu składowiska odpadów. Stąd 

w wielu krajach istnieją przepisy, które narzucają konieczność odgazowania składowisk 

przekraczających określoną wielkość. 

Zawartość metanu w gazie składowiskowym zaleŜy od sposobu odgazowania 

składowiska. Przy naturalnym wypływie gazu (przy biernym odgazowaniu składowiska) 

zawiera 60 – 65% metanu, przy aktywnym odgazowaniu oraz przy dobrym uszczelnieniu 

złoŜa zawartość metanu wynosi 45 – 50 %, natomiast przy aktywnym odgazowaniu oraz przy 

złym uszczelnieniu złoŜa dochodzi do zasysania powietrza atmosferycznego i zawartość 

metanu spada do 25 – 45%. Stąd do dalszej analizy przyjęto średnią zawartość metanu w 

biogazie w wysokości 50%.  Wartość opałowa metanu (biogazu składowiskowego) 

wynosi 5,0 kWh/m 3, tj. 18,0 MJ/m 3. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakimi 

powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. … „§ 9.1. Składowisko 

odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających biodegradacji, 

wyposa Ŝa się w instalacj ę do odprowadzania gazu składowiskowego . 2. Gaz 

Składowiskowy oczyszcza się i wykorzystuje do celów energetycznych a jeŜeli jest to 

niemoŜliwe – spala w pochodni.” 
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W województwie łódzkim zostały podjęte działania związane z wykorzystaniem 

biogazu, którego podstawowym składnikiem jest metan, pozyskiwany przede wszystkim ze 

składowisk odpadów komunalnych. Obecnie na terenie województwa istnieje 57 składowisk 

komunalnych. Na 18 składowiskach jest zainstalowana instalacja odgazowująca, z czego w 

6 biogaz jest odzyskiwany na energię. Łączna moc znajdujących się  elektrowni 

biogazowych wynosi 4,975 MW. Stanowi to 8,9% mocy zainstalowanej w odnawialnych 

źródłach energii w województwie w 2005 roku.  

Tab. Wykaz składowisk przetwarzających biogaz na energie elektryczną  

Lp. Składowisko  Gmina Powiat Moc [MW] 

1 Jadwinówka Radomsko radomszczański 0,200 

2 Ruszczyn Kamieńsk piotrkowski 1,150 

3 Doły Brzeskie Grabica piotrkowski 0,340 

4 Łaskowice m.Łódź grodzki łódzki 3,240 

5 KrzyŜanówek KrzyŜanów kutnowski 0,014 

6 Franki Krośniewice kutnowski 0,030 

Źródło: Zakłady Energetyczne 

 

Opłacalność pozyskiwania biogazu i przetwarzanie tego surowca na cele energetyczne 

zaleŜy od: wielkości składowiska, od wieku i rodzaju składowanych odpadów. Zgodnie 

z zaleceniami EWG dla obiektów deponujących rocznie 10 tyś. ton odpadów komunalnych 

zalecana jest budowa instalacji odgazowujących. Minimalny wiek składowiska, potrzebny na 

rozwinięcie się procesu powstawania biogazu wynosi 2 lata. Jednak zasadniczym kryterium 

będą wzglądy ekonomiczne takiego przedsięwzięcia.  

Jako potencjał teoretyczny przyjęto potencjał w sytuacji, w której zbierane są odpady 

komunalne od całej zamieszkałej ludności. Zgodnie z danymi z GUS w województwie 

łódzkim zebrano w 2005 roku łącznie 636.378 Mg odpadów. W przeliczeniu na jednego 

mieszkańca zebrano 253 kg w ciągu roku (średnia z lat 2004-2005). Dla nieskończenie 

długiego okresu czasu produkcja skumulowana wynosi 245 m3 biogazu/Mg odpadów  

(z 1000 kg odpadów moŜna uzyskać 245 m3 biogazu). W praktyce produkcja biogazu ze 

zdeponowanych w określonym momencie czasu odpadów, zanika po dwudziestu kilku 

latach. Natomiast szczytowy okres produktywności biogazowej przypada na czwarty rok od 

momentu zdeponowania odpadów, jednostkowa produkcja w tym okresie sięga 

20 m3/Mg * rok. 
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Tab. Potencjał teoretyczny energii zawartej w biogazie ze składowisk odpadów 

Potencjał teoretyczny 

L.p. Powiat Ludno ść 
Ilość biogazu 

[m 3/rok] Moc [kW] 
Ilość energii 

chemicznej zawartej 
 w paliwie [GJ/rok] 

1 kutnowski 103875 6438692 3675 115896 

2 łaski 50792 3148342 1797 56670 

3 łęczycki 53317 3304854 1886 59487 

4 łódzki wschodni 64793 4016194 2292 72291 

5 pabianicki 119078 7381050 4213 132859 

6 poddębicki 42192 2615271 1493 47075 

7 sieradzki 120795 7487478 4274 134775 

8 wieluński 78254 4850574 2769 87310 

9 wieruszowski 42269 2620044 1495 47161 

10 zduńskowolski 67840 4205062 2400 75691 

11 zgierski 160760 9964709 5688 179365 

12 brzeziński 30614 1897609 1083 34157 

13 bełchatowski 112633 6981557 3985 125668 

14 łowicki 82195 5094857 2908 91707 

15 opoczyński 78594 4871649 2781 87690 

16 pajęczański 53283 3302747 1885 59449 

17 piotrkowski 90261 5594828 3193 100707 

18 radomszczański 118623 7352847 4197 132351 

19 rawski 49401 3062121 1748 55118 

20 skierniewicki 37765 2340864 1336 42136 

21 tomaszowski 120887 7493181 4277 134877 

22 piotrkowski grodzki 78954 4893964 2793 88091 

23 skierniewicki grodzki 48772 3023132 1726 54416 

24 łódzki grodzki 760251 47124158 26897 848235 
Źródło: GUS, Obliczenia własne 

 
Na o mawianym terenie wyznaczono 4 składowiska komunalne, przy których 

potencjalnie w przyszłości mogłyby powstać elektrownie biogazowe (rys. 20). Są to 

składowiska gromadzące powyŜej 10 tys. ton odpadów rocznie, funkcjonują ponad dwa lata 

i obsługują ponad 30 tyś mieszkańców.  Wszystkie te składowiska posiadają juz instalacje 

odgazowujące, są to studnie odgazowujące. Wykaz proponowanych biogazowi na 

składowiskach komunalnych w województwie został zamieszczony w tabeli. Zestawienie 

zawiera dane o ilości składanych odpadów w 2006 roku, przynaleŜność administracyjna oraz 

okres zakończenia eksploatacji.  Pod uwagę nie brano składowisk których okres eksploatacji 

kończy się wcześniej niŜ w 2009 roku („Plan Gospodarki Odpadami Województwa 

Łódzkiego”, grudzień 2007). Zwrócić naleŜy uwagę na fakt, Ŝe przyjęte kryterium powoduje 

odrzucenie składowisk, których eksploatacje juŜ zakończono, bądź duŜych składowisk, które 

obecnie przyjmują niewielkie ilości odpadów.  
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Tab. Wytypowane składowiska 

Lp.  Nazwa składowiska Gmina Powiat Okres 
eksploatacji do  

Ilość odpadów 
składowanych 
w 2006 r. [Mg]  

1 Wola Kruszyńska Bełchatów bełchatowski 2013 69 209 

2 Dylów „A” Dylów pajęczański 2030 21 811 

3 Pukinin m. Rawa Maz. rawski 2010 16 174 

4 Mostki  Zduńska wola zduńskowolski 2012 34 430 

Źródło: Obliczenia własne 
 

Potencjał energetyczny wyliczony zostanie przy załoŜeniu stałej ilości deponowanych 

odpadów oraz przy załoŜeniu ich produktywności biogazowej na poziomie 10% wartości 

nominalnej, tj. 25 m3/Mg. PoniewaŜ wyliczenia potencjału technicznego dokonano nie na 

podstawie wielkości składowiska, lecz na podstawie bieŜącej ilości przywoŜonych odpadów, 

potencjał techniczny traktować naleŜy właśnie jako potencjał energetyczny dowoŜonych 

odpadów w 2006 roku. 

Przy wyliczeniu potencjału technicznego naleŜy uwzględnić, Ŝe przy prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym systemie odgazowania, ze składowiska odpadów moŜna 

odebrać do 70% biogazu. Uwzględnić naleŜy równieŜ sprawność zamiany energii 

chemicznej zawartej w paliwie na uŜyteczne formy energii oraz moŜliwy stopień ich 

wykorzystania. Jak we wcześniejszym rozdziale przyjęto sprawność całkowitą urządzeń 

90%, sprawność elektryczną 35%, sprawność cieplną 55%, stopień wykorzystania energii 

elektrycznej 100% oraz stopień wykorzystania ciepła 30% (przeznaczenie ciepła na cele 

grzewcze).  

Potencjał teoretyczny i techniczny powiatów w pozyskiwaniu biogazu ze składowisk 

komunalnych przedstawia rys. 21. 

 

Tab. Potencjał techniczny wytypowanych składowisk 

Potencjał techniczny 

Lp.  Nazwa składowiska 
Ilość biogazu 

[m 3/rok] Moc [kW] 
Energia 

elektryczna 
[GWh/rok] 

Ciepło 
[GJ/rok] 

1 Wola Kruszyńska 1211158 622 1,908 3237 

2 Dylów „A” 381693 196 0,601 1020 

3 Pukinin 283045 145 0,446 757 

4 Mostki  356283 183 0,561 952 

Źródło: Obliczenia własne 
 

Z badań wynika, Ŝe największe moŜliwości ma składowisko w Woli Kruszyńskiej. 

Jednak pozyskiwanie biogazu z fermentacji odpadów komunalnych ma znaczenie wyłącznie 

lokalne. Wytworzona energia elektryczna moŜe być wykorzystywana na potrzeby własne  
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oraz odsprzedawana do sieci elektroenergetycznej. Wykorzystywane ciepło z biogazu ze 

względu na kosztowną infrastrukturę moŜe być wykorzystywane tylko na miejscu. 

 

7.2.2 Biogaz z oczyszczalni ścieków 
 

W średnich i duŜych oczyszczalniach ścieków jedną z podstawowych metod 

zagospodarowywania osadów ściekowych jest ich fermentacja w wydzielonych  komorach 

fermentacyjnych. W komorach zachodzi proces fermentacji mezofilnej, dzięki któremu 

znaczna część materii organicznej zostaje zredukowana, a przetworzony osad ściekowy, po 

jego dalszym odwodnieniu, jest wykorzystywany do celów przyrodniczych, rekultywacji 

obszarów zdegradowanych oraz przez rolnictwo, jako cenny nawóz zawierający substancje 

nieorganiczne. Istnieje moŜliwość dalszej obróbki przefermentowanego osadu ściekowego, 

tzn. jego kompostowania, które odbywa się po dodaniu materii organicznej (np. odpadów 

z utrzymania terenów zielonych). 

Wytwarzany w komorach fermentacyjnych oczyszczalni ścieków biogaz 

charakteryzuje się zawartością metanu wahającą się w przedziale 55 – 65%. Do dalszych 

obliczeń przyjęto średnią wartość tego przedziału, tj. 60%. Jego warto ść opałowa wynosi 

6,0 kWh/m 3, tj.21,6 MJ/m 3. 

Ze względu na relatywnie wysokie koszty inwestycyjne oraz inne moŜliwości utylizacji 

osadów ściekowych, w małych oraz w wielu średnich oczyszczalniach ścieków brak jest 

wydzielonych komór fermentacyjnych. Zebrane w procesie oczyszczania osady ściekowe są 

odprowadzane na poletka osadowe, bądź wywoŜone z terenu oczyszczalni przez specjalne 

firmy zajmujące się ich utylizacją. 

Po uwzględnieniu czynników wpływających na zróŜnicowanie względnej ilości 

wytwarzanego biogazu dla róŜnych obiektów (stopnia infiltracji wód deszczowych 

i gruntowych do kanalizacji ściekowej, ilości ścieków przemysłowych oraz sposobu 

prowadzenia procesu fermentacji) określono, iŜ z 1000 m3 wpływających do oczyszczalni 

ścieków, moŜna uzyskać 200 m3 biogazu.  Jest to wskaźnik, który wykorzystany będzie przy 

obliczeniu potencjału teoretycznego. Natomiast dla określenia potencjału technicznego, przy 

obliczeniu, którego wykorzystywana będzie rzeczywista wielkość ilości oczyszczanych 

ścieków w oczyszczalniach, a więc ścieków komunalnych zmieszanych z wodami 

opadowymi, gruntowymi i ściekami przemysłowymi, stosunek ten przyjęto w wysokości 80 m3 

wytworzonego biogazu na 1.000 m3, rzeczywiście wpływających do oczyszczalni ścieków. 

Jako potencjał teoretyczny przyjęto potencjał w sytuacji, w której zbierane są ścieki 

komunalne od całej zamieszkałej ludności. Przyjęto Ŝe jedna osoba jest w stanie 

wyprodukować 175 litrów ścieków na dobę. W celu określenia jednostkowej ilości 
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wytwarzanych ścieków niezbędne jest równieŜ określenie ilości zamieszkanej na danym 

terenie ludności.  

Na podstawie powyŜszych danych, załoŜeń oraz wyliczeń potencjał teoretyczny 

energii w biogazie w analizowanych powiatach został przestawiony w tabeli.   

 

Tab. Potencjał teoretyczny energii zawartej w biogazie z oczyszczalni ścieków 

Potencjał teoretyczny 

L.p. Powiat Ludno ść 
Ilość biogazu 

[m 3/rok] Moc [kW] 
Ilość energii 

chemicznej zawartej  
w paliwie [GJ/rok] 

1 kutnowski 103875 1327003 909 28663 

2 łaski 50792 648868 444 14016 

3 łęczycki 53317 681125 467 14712 

4 łódzki wschodni 64793 827731 567 17879 

5 pabianicki 119078 1521221 1042 32858 

6 poddębicki 42192 539003 369 11642 

7 sieradzki 120795 1543156 1057 33332 

8 wieluński 78254 999695 685 21593 

9 wieruszowski 42269 539986 370 11664 

10 zduńskowolski 67840 866656 594 18720 

11 zgierski 160760 2053709 1407 44360 

12 brzeziński 30614 391094 268 8448 

13 bełchatowski 112633 1438887 986 31080 

14 łowicki 82195 1050041 719 22681 

15 opoczyński 78594 1004038 688 21687 

16 pajęczański 53283 680690 466 14703 

17 piotrkowski 90261 1153084 790 24907 

18 radomszczański 118623 1515409 1038 32733 

19 rawski 49401 631098 432 13632 

20 skierniewicki 37765 482448 330 10421 

21 tomaszowski 120887 1544331 1058 33358 

22 piotrkowski grodzki 78954 1008637 691 21787 

23 skierniewicki grodzki 48772 623062 427 13458 

24 łódzki grodzki 760251 9712207 6652 209784 
Źródło: Obliczenia własne 
 

Ze względów ekonomicznych przyjmuje się, Ŝe instalacje biogazowe pracujące na 

osadzie ściekowym są opłacalne tylko w przypadku większych oczyszczalni ścieków 

przyjmujących średnio ponad 8000-10000 m3 na dobę. Na o mawianym terenie ten warunek 

spełnia 9 oczyszczalni (rys. 22). Jednak w Mokrej Prawie i w Zduńskiej Woli, planuje się juŜ 

pozyskiwanie energii z biogazu. Wykaz największych oczyszczalni w województwie, 

w których opłacalne jest pozyskiwanie biogazu zostały zamieszczone w tabeli. Zestawienie 

zawiera dane o ilości zrzucanych ścieków, określenie rodzaju przyjętej technologii  
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oczyszczania, przynaleŜność administracyjną obiektu i dane o przepustowości oczyszczalni. 

NajwaŜniejszym kryterium branym pod uwagę była ilość przyjmowanych ścieków (m3/dobę). 

Jak juŜ podano wcześniej, produktywność biogazu przyjęto na poziomie 

80 m3/1.000 m3 ścieków. Ponadto dla potencjału technicznego uwzględnić naleŜy sprawność 

zamiany energii chemicznej, zawartej w paliwie na uŜyteczne formy energii oraz moŜliwy 

stopień ich wykorzystania. Przy zastosowaniu urządzeń najnowszej generacji sprawność 

całkowita przemiany wynosi 90%, przy czym 35% energii chemicznej zostaje zamienione na 

energię elektryczną, a 55% na ciepło. Stopień wykorzystania energii elektrycznej wynosi 

100%, natomiast stopień wykorzystania ciepła przyjęto w wysokości 30% (przeznaczenie 

ciepła na cele grzewcze).  

 
Tab. Wytypowane oczyszczalnie ścieków  

Lp.  Nazwa Obiektu Rodzaj 
oczyszczalni Powiat Przepustowo ść 

(m3/dobę) 

Ilość 
przyjmowanych 

ścieków  
(m3/dobę) 

1 
Miejska Oczyszczalnia 
Ścieków ZWiK  
„WOD-KAN” Bełchatów 

mech – biol bełchatowski 16000 9358 

2 Grupowa Oczyszczalnia 
Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie mech kutnowski 20000 11305 

3 Zakład Usług Komunalnych 
Sp. Z o.o. w Łowiczu mech – biol łowicki 21000 8653 

4 
Oczyszczalnia Ścieków Sp. Z 
o.o. w Tomaszowie 
Mazowieckim 

mech – biol – 
chem  tomaszowski 14000 10522 

5 Miejska Oczyszczalnia 
Ścieków w Zgierzu 

mech – biol – 
chem  zgierski 11500 10481 

6 Oczyszczalnia Ścieków 
PGKiM Radomsko 

mech – biol radomszczański 30000 11160 

7 
Miejska Oczyszczalnia 
Ścieków MZGK 
w Piotrkowie Trybunalskim 

mech – biol piotrkowski 30400 16460 

8 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w 
Zduńskiej Woli 

mech – biol zduńskowolski 15000 8367 

9 
Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. Z o.o. z/s 
Mokra Prawa 

mech – biol skierniewicki 18000 9613 

                *- dane dotyczą 2004 roku 
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Tab.1 Potencjał techniczny wytypowanych oczyszczalni 

Potencjał techniczny 

Lp.  Nazwa Obiektu Powiat 
Ilość biogazu 

[m 3/rok] Moc [kW]  
Energia 

elektryczna  
[GWh/rok] 

Ciepło 
[GJ/rok] 

1 
Miejska Oczyszczalnia 
Ścieków ZWiK  
„WOD-KAN” Bełchatów 

bełchatowski 273254 187 0,516 876 

2 Grupowa Oczyszczalnia 
Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie 

kutnowski 330106 226 0,624 1059 

3 Zakład Usług Komunalnych 
Sp. Z o.o. w Łowiczu łowicki 252668 173 0,478 810 

4 
Oczyszczalnia Ścieków Sp. 
Z o.o. w Tomaszowie 
Mazowieckim 

tomaszowski 307242 210 0,581 986 

5 Miejska Oczyszczalnia 
Ścieków w Zgierzu zgierski 306045 210 0,578 982 

6 Oczyszczalnia Ścieków 
PGKiM Radomsko 

radomszczański 325872 223 0,616 1045 

7 
Miejska Oczyszczalnia 
Ścieków MZGK 
w Piotrkowie Trybunalskim 

piotrkowski 480632 329 0,908 1542 

8 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w 
Zduńskiej Woli 

zduńskowolski 244316 167 0,462 784 

9 
Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. Z o.o. z/s 
Mokra Prawa 

skierniewicki 280700 192 0,531 900 

Źródło: obliczenia własne 
 

Potencjał teoretyczny i techniczny powiatów w pozyskiwaniu biogazu z oczyszczalni 

ścieków przedstawia rys. 23. 

Analizując uzyskane dane naleŜy stwierdzić, Ŝe z energetycznego punktu widzenia 

pozyskiwanie biogazu z fermentacji osadów ściekowych ma znaczenie lokalne. W praktyce 

ogranicza się ono do obiektów oczyszczalni ścieków, pozwalając na istotne obniŜenie 

zakupu czynników energetycznych – energii elektrycznej oraz paliwa do wytwarzania ciepła 

– na potrzeby własne.  

W województwie łódzkim jako jedyna Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi 

pozyskuje biogaz z osadów ściekowych.  W oczyszczalni ścieków ustawione są trzy tzw. 

zamknięte komory fermentacyjne. W nich zbierają się nieczystości i fermentują. Biogaz, który 

wydobywa się w trakcie procesu, zasila agregaty prądotwórcze, co daje 3 MW mocy 

elektrycznej i 3,5 MW energii cieplnej na dobę. Pokrywa to 75 proc. zapotrzebowania na 

prąd i ciepło oczyszczalni. Po wybudowaniu kolejnego agregatu oczyszczalnia będzie 

w całości zasilana biogazem, a nadwyŜki prądu i ciepła kupi zakład energetyczny. 
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7.2.3 Biogaz rolniczy 

 

Hodowla zwierząt gospodarskich, w tym szczególnie hodowla fermowa o wysokiej 

koncentracji zwierząt w jednym miejscu, niesie ze sobą znaczne problemy 

z zagospodarowaniem duŜej ilości odchodów zwierzęcych. Są one zazwyczaj 

wykorzystywane do nawoŜenia upraw rolniczych, ale wysoka zawartość pierwiastków 

biogennych i bakterii chorobotwórczych sprawia, Ŝe stanowią zagroŜenie dla czystości 

środowiska glebowego i wodnego (wód powierzchniowych i podziemnych). ZagraŜają takŜe 

zdrowiu ludzi i zwierząt z powodu posiadania w swym składzie róŜnorodnych patogenów. 

Ulatniający się do atmosfery metan zwiększa niebezpieczeństwo wystąpienia efektu 

cieplarnianego. 

Według prognozy Ministerstwa Rolnictwa i śywności przewiduje się, Ŝe w latach 

2000-2010 w Polsce wystąpi znaczny wzrost produkcji odchodów zwierzęcych (bydło oraz 

trzoda chlewna), blisko 3-krotny wzrost produkcji nawozów płynnych i półpłynnych oraz 2,5 – 

krotny wzrost produkcji obornika. 

W gospodarstwach rolnych prowadzących produkcję zwierzęcą powstaje obornik 

bądź gnojowica, które ze względów ochrony środowiska winny zostać przetworzone. Jedną 

z metod przetworzenia odchodów zwierzęcych, a takŜe innych odpadów roślinnej produkcji 

rolniczej, jest właśnie fermentacja beztlenowa w biogazowniach rolniczych, dzięki czemu 

uzyskuje się nawóz rolniczy o korzystnych parametrach, znacznie lepszych od surowej 

gnojowicy bądź obornika. 

Dodatkową korzyścią jest powstanie biogazu o korzystnych własnościach 

energetycznych. Zawartość metanu w biogazie rolniczym zaleŜy w głównej mierze od 

rodzaju zastosowanych odchodów zwierzęcych. W przypadku gnojowicy trzody jego 

zawartość mieści się w przedziale 70 – 80%, w przypadku gnojowicy bydła jest to 55 – 60 , 

a w przypadku pomiotu drobiu 60 – 80%. Stąd do obliczeń przyjęto średnią zawartość 

metanu w biogazie rolniczym na poziomie 65%, a jego warto ść opałowa wynosi 

6,5 kWh/m 3, tj. 23,4 MJ/m 3. 

Oprócz biomasy z odchodów zwierzęcych do produkcji biogazu rolniczego moŜna 

takŜe wykorzystać (jako materiał uzupełniający) odpady roślinne lub uprawiane do tego celu 

rośliny oraz odpadki z przetwórstwa rolno-spoŜywczego (np. z przemysłu mięsnego). 

Otrzymany biogaz wykorzystywany jest na wiele sposobów np. do produkcji energii cieplnej 

lub w systemach skojarzonych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, spręŜony 

w butlach moŜe być uŜywany jako paliwo dla traktorów i samochodów itp. Uzyskana energia 

elektryczna moŜe być wykorzystywana na własne potrzeby lub sprzedana do sieci, zaś 

energia cieplna - do ogrzewania komór fermentacyjnych lub pomieszczeń produkcyjnych 

i mieszkalnych. 
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Istnieją dwa systemy organizacyjne produkcji biogazu: indywidualne 

i scentralizowane. Biogazownie scentralizowane swoimi środkami transportu odbierają 

odchody zwierzęce, które po przefermentowaniu przekazują im z powrotem. W systemie 

scentralizowanym łatwiej jest zastosować dodatkowe substraty. które spowodują wzrost 

produkcji biogazu. 

Jako potencjał teoretyczny przyjęto potencjał w sytuacji, w której zbierane są odchody 

od całej populacji hodowli zwierzęcej. W niniejszej analizie ograniczono się do bydła, trzody 

chlewnej oraz drobiu, poniewaŜ stanowią one praktycznie całość populacji zwierząt 

hodowlanych (> 90 %), zarówno ilościowo, jak i w przeliczeniu na masę. Stąd w celu 

określenia potencjału teoretycznego niezbędne jest określenie ilości hodowanych na danym 

obszarze zwierząt. 

Na podstawie danych GUS (wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2002) 

w analizowanych powiatach ilość hodowanych zwierząt zestawiono w tabeli. 

 
  Tab. Hodowla zwierząt w powiatach województwa łódzkiego w 2002 roku 

L.p. Powiat Pogłowie bydła Pogłowie trzody Pogłowie drobiu 

1 kutnowski 29961 65191 1624694 

2 łaski 15355 26611 360330 

3 łęczycki 31815 34481 794106 

4 łódzki wschodni 9907 59838 980888 

5 pabianicki 10926 26647 1195095 

6 poddębicki 31379 57752 424255 

7 sieradzki 45922 123293 1027251 

8 wieluński 18046 78783 315807 

9 wieruszowski 9710 78815 375807 

10 zduńskowolski 6485 21636 319277 

11 zgierski 20785 47983 1937125 

12 brzeziński 8147 35275 416534 

13 bełchatowski 15531 31198 350378 

14 łowicki 51890 152068 1746624 

15 opoczyński 23268 26345 205720 

16 pajęczański 15446 33993 334667 

17 piotrkowski 29881 211543 706407 

18 radomszczański 23949 70112 730688 

19 rawski 9415 42206 474444 

20 skierniewicki 16779 66280 622736 

21 tomaszowski 22707 72191 1579409 

22 piotrkowski grodzki 829 5902 556626 

23 skierniewicki grodzki 176 583 365660 

24 łódzki grodzki 1847 13651 364272 
Źródło: Obliczenia własne 
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Przyjmuje się Ŝe średnie wielkości jednostkowej produkcji biogazu w zaleŜności od 

rodzaju odchodów zwierzęcych w przeliczeniu na 1 sztukę wynoszą: 

dla bydła: 589 m3/rok, 

dla trzody chlewnej: 67,8 m3/rok, 

dla drobiu: 2,74 m3/rok. 

 

Na podstawie powyŜszych danych oraz wyliczeń, potencjał teoretyczny energii 

zawartej w biogazie w powiatach w województwa łódzkiego przedstawia się w sposób 

przedstawiony w tabeli.  

 

Tab. Potencjał teoretyczny energii zawartej w biogazie z ferm zwierzęcych 

Potencjał teoretyczny 

L.p. Powiat 
Ilość biogazu 

[m 3/rok] Moc [kW] 
Ilość energii 

chemicznej zawartej w 
paliwie [GJ/rok] 

1 kutnowski 26518640 19677 620536 

2 łaski 11835625 8782 276954 

3 łęczycki 23252697 17254 544113 

4 łódzki wschodni 12579873 9334 294369 

5 pabianicki 11516641 8545 269489 

6 poddębicki 23560275 17482 551310 

7 sieradzki 38221991 28361 894395 

8 wieluński 16835893 12492 393960 

9 wieruszowski 12092558 8973 282966 

10 zduńskowolski 6161405 4572 144177 

11 zgierski 20803335 15436 486798 

12 brzeziński 8331531 6182 194958 

13 bełchatowski 12223019 9070 286019 

14 łowicki 45659170 33880 1068425 

15 opoczyński 16054716 11913 375680 

16 pajęczański 12319407 9141 288274 

17 piotrkowski 33878080 25138 792747 

18 radomszczański 20861640 15480 488162 

19 rawski 9706978 7203 227143 

20 skierniewicki 16082912 11934 376340 

21 tomaszowski 22596553 16767 528759 

22 piotrkowski grodzki 2413592 1791 56478 

23 skierniewicki grodzki 1145100 850 26795 

24 łódzki grodzki 3011526 2235 70470 
Źródło: obliczenia własne 
 
Jako potencjał techniczny przyjęto sytuację, gdzie biogaz wytwarzany jest wyłącznie z 

odchodów z duŜych farm hodowlanych tj. posiadających powyŜej: 

- bydła – powyŜej 200 sztuk, 

- trzody chlewnej – powyŜej 2 tys. sztuk, 
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- ferm trzody chlewnej –  powyŜej 20 000 sztuk. 

Informacje na temat ferm w województwie łódzkim uzyskano z Wojewódzkiego 

Inspektoratu Weterynarii w Łodzi i z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 

Odział Łódzki. Łącznie na terenie województwa istnieje 34 ferm liczących powyŜej 200 sztuk 

bydła, 34 ferm powyŜej 2 tys. sztuk trzody chlewnej i 200 ferm powyŜej 20 tys. sztuk drobiu. 

Najwięcej ferm zlokalizowanych jest w powiatach: łowickim 57 ferm (w tym 52 fermy są to 

fermy drobiu), kutnowskim i zgierskim po 29 ferm zwierzęcych i piotrkowskim 22 fermy. 

 

Tab. Potencjał techniczny zasobów biogazu z gospodarstw rolniczych. 

Potencjał techniczny 

L.p. Powiat 
Ilość biogazu 

[m 3/rok] Moc [kW] 
Energia 

elektryczna 
[GWh/rok] 

Ciepło 
[GJ/rok] 

1 kutnowski 3531830 2359 7,231 12273 

2 łaski 723716 483 1,482 2515 

3 łęczycki 753500 503 1,543 2618 

4 łódzki wschodni 2439622 1629 4,995 8477 

5 pabianicki 2280581 1523 4,669 7925 

6 poddębicki 265402 177 0,543 922 

7 sieradzki 2593553 1732 5,310 9012 

8 wieluński 334073 223 0,684 1161 

9 wieruszowski 282307 189 0,578 981 

10 zduńskowolski 355543 237 0,728 1235 

11 zgierski 4020087 2685 8,231 13969 

12 brzeziński 615946 411 1,261 2140 

13 bełchatowski 137000 91 0,281 476 

14 łowicki 4676018 3123 9,574 16249 

15 opoczyński 382149 255 0,782 1328 

16 pajęczański 137000 91 0,281 476 

17 piotrkowski 5963405 3982 12,210 20722 

18 radomszczański 1072299 716 2,196 3726 

19 rawski 1350516 902 2,765 4693 

20 skierniewicki 1496273 999 3,064 5199 

21 tomaszowski 1675163 1119 3,430 5821 

22 piotrkowski grodzki 137000 91 0,281 476 

23 skierniewicki grodzki 0 0 0,000 0 

24 łódzki grodzki 260338 174 0,533 905 

Źródło: obliczenia własne 
 

Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe województwo łódzkie posiada znaczne 

zasoby gospodarstw hodowlanych, w których moŜna zastosować nowoczesne technologie 

produkcji biogazu. NaleŜy pamiętać, Ŝe produkcja biogazu z odchodów i odpadów rolniczych 

przyczynia się do redukcji zawartych w nich zanieczyszczeń oraz pozwala na uzyskanie 

wysokoenergetycznego źródła energii odnawialnej w postaci biogazu rolniczego. Potencjał 

teoretyczny biogazu jaki moŜna uzyskać z odchodów zwierzęcych w województwie wynosi 
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40,8 mln m3,a techniczny 35,5 mln m3. Potencjał techniczny biogazu, jaki moŜna uzyskać 

z odchodów pochodzących z ferm bydła szacuje się na 9,8 mln m3 biogazu w ciągu roku, 

z ferm trzody chlewnej 11,7 mln m3, a najwięcej z ferm drobiu 13,9 mln m3. Przeprowadzona 

analiza wykazała, Ŝe największy potencjał techniczny produkcji biogazu z odchodów 

zwierzęcych znajduje się na fermach drobiu, następnie trzody chlewnej i bydła, zaś 

w układzie przestrzennym  w powiatach - piotrkowski, łowickim, zgierskim i kutnowskim 

(rys. 24 i 25).  

W niniejszym opracowaniu na podstawie ilości ferm zwierzęcych i stanu pogłowia 

w nich, dokonano wyboru stref o zróŜnicowanych warunkach do rozwoju biogazowni 

rolniczych w województwie łódzkim. W zaleŜności od wielkości potencjału oraz moŜliwości 

jego pozyskania wprowadzono trzy strefy 1, 2 i 3 odpowiadające odpowiednio największemu, 

średniemu i małemu potencjałowi rozwoju wykorzystania biogazu z ferm rolniczych (rys. 26).  

Do grupy powiatów, które charakteryzują się najbardziej korzystnymi warunkami do 

rozwoju biogazowni rolniczych - grupa 1 zaliczono te powiaty, na terenie których występuje 

pogłowie podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich w ilości ponad 2 000 SD. 

Powiaty spełniające te kryteria to: piotrkowski, kutnowski, łódzki wschodni, pabianicki, 

sieradzki, zgierski, łowicki, rawski, skierniewicki. 

Do grupy powiatów, które charakteryzują się korzystnymi warunkami do rozwoju 

biogazowni rolniczych - grupa 2 zaliczono te powiaty, dla których spełniony jest przynajmniej 

jeden z poniŜszych warunków: 

•  występuje pogłowie w ilości 1 000 sztuk bydła, 

•  występuje pogłowie w ilości 4 000 sztuk trzody, 

•  występuje pogłowie w ilości 100 000 sztuk drobiu. 

Powiaty spełniające te kryteria to: łaski, łęczycki, zduńskowolski, brzeziński, radomszczański, 

tomaszowski. 

Wszystkie fermy objęte analizą kwalifikują się, z uwagi na wielkość pogłowia , do 

posiadania własnych biogazowni. Jest mało prawdopodobne , aby w najbliŜszych czasie 

gospodarstwa te mogły zbudować urządzenia do pozyskiwania biogazu z własnych 

odchodów (wysokie koszty). Dlatego dobrym rozwiązaniem jest budowa biogazowni 

scentralizowanych, moŜliwych do podłączenia do sieci elektrycznej i grzewczej w rejonach 

nagromadzenia się kilku – kilkunastu ferm. Za takim rozwiązaniem przemawia równieŜ fakt, 

Ŝe zbyt duŜe zagęszczenie lokalizacyjne ferm (szczególnie trzody i drobiu) w tych rejonach 

moŜe powodować problemy z zagospodarowaniem odchodów, zaś wolne składowanie ich 

na polach powodować zwiększoną emisje metanu do atmosfery.  
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7.3. Biopaliwa płynne  

7.3.1. Rzepak i rzepik 

 

Na posiedzeniach Rady Europy 8-9 marca 2007 r., załoŜono konieczność osiągnięcia 

20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całej Unii Europejskiej oraz minimum 10% 

udziału biopaliw w kaŜdym państw do 2020 r. W Ministerstwie Gospodarki w marcu 2007 r. 

został opracowany (przyjęty przez Radę Ministrów 24.07.2007): „Wieloletni program promocji 

biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014”. Program nakreśla min. 

moŜliwości wsparcia dla upraw roślin energetycznych, stanowiących surowiec do produkcji 

biokomponentów i inwestycji do wytwarzania biokomponentów oraz biopaliw ciekłych 

z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych.   

W Polsce, a takŜe w większości krajów Europy podstawowym olejem roślinnym jest 

olej rzepakowy (wytwarzany z rzepaku). Stosowany jest jako domieszka do oleju 

napędowego albo jako samodzielne paliwo, w postaci nieprzerobionej (instalacje do zasilania 

silników olejem rzepakowym podgrzewają go dla ułatwienia jego przepływu i cyrkulacji 

w układzie wtryskowym i paliwowym). SłuŜy teŜ jako surowiec do produkcji biodiesla- 

biopaliwa, będącego zazwyczaj olejem napędowym do silników Diesla.  

Uprawianie rzepaku moŜe przynieść znacznie większe dochody niŜ uprawa zbóŜ. 

Zysk moŜna jeszcze zwiększyć gdyby rzepak został przerobiony bezpośrednio u rolnika na 

biopaliwo, a pozostałe po wytłoczeniu oleju makuchy zostały wykorzystane jako 

wysokobiałkowy dodatek do pasz zwierzęcych 

W województwie łódzkim rzepak i rzepik  są najpowszechniej uprawianymi roślinami 

oleistymi. Uprawiane są głównie na obszarach o korzystnych warunkach glebowych. Według 

ostatniego Spisu Rolnego najwięcej rzepaku i rzepiku uprawiano na terenie powiatów: 

kutnowskiego, radomszczańskiego, sieradzkiego i brzezińskiego. Nasiona tych 

jednorocznych roślin zawierają tłuszcz, który moŜe słuŜyć zarówno do produkcji oleju 

jadalnego jak równieŜ energetycznego zaś jego twarda słoma, nieprzydatna na paszę 

i ściółkę, stanowi wartościowy surowiec energetyczny. Dodatkową zaletą tych roślin jest ich 

bardzo korzystne fitosanitarne oddziaływanie na glebę, dzięki czemu jest bardzo dobrym 

przedplonem dla większości roślin uprawnych. 

Uprawa rzepaku ma duŜe znaczenie w gospodarstwach o wysokim udziale zbóŜ 

w strukturze zasiewów, gdyŜ ogranicza rozwój chorób grzybowych oraz umoŜliwia pełniejsze 

wykorzystania maszyn rolniczych stosowanych w uprawie zbóŜ. Dobrą efektywność 

stosowania pełnej mechanizacji moŜna osiągnąć na plantacjach rzepakowych większych 

(minimum 5 ha ). Z 1ha uprawy moŜna uzyskać od 700 do 1750 litrów oleju, a więc 

i biopaliwa rzepakowego. Wartość opałowa biopaliwa rzepakowego wynosi ok. 37 [MJ/kg] 

podczas gdy oleju napędowego ok. 43 [MJ/kg]. Wartość opałowa biopaliwa jakie moŜna 
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uzyskać z 1 hektara uprawy rzepaku wynosi od 40 do 56 GJ. Z powyŜszego wynika, Ŝe 

wartość opałowa biopaliwa rzepakowego jakie moŜna uzyskać z 1 hektara uprawy rzepaku 

jest średnio równa wartości opałowej 1100 [dm3] oleju napędowego 

 

     Tab. Powierzchnia i zbiory rzepaku i rzepiku w latach 2001 - 2006 

Rzepak i rzepik 

Lata 

Powierzchnia [ha]  Plony [dt/ha] Zbiory [dt] 

2001 4804 19,4 93210 

2002 4784 22,1 105527 

2003 6098 22,3 136263 

2004 5652 20,0 112948 

2005 7943 30,5 241935 

2006 11524 21,1 243077 

      Źródło: GUS 
 

Wymagania klimatyczno-glebowe 

Dobrze rozwinięty i zahartowany jesienią rzepak ozimy wytrzymuje mrozy do – 20 oC, 

jest natomiast dość wraŜliwy na wiosenne wahania temperatury. W warunkach województwa 

łódzkiego  zasiewy rzepaku częściej uszkadzane są przez wiosenne przymrozki niŜ przez 

mrozy w czasie zimy. Następną przyczyną strat w zasiewach jest wymakanie w czasie zimy 

i wiosną. Rzepak jary jest wytrzymały na przymrozki występujące po wschodach, ale jest 

wraŜliwy nawet na krótkotrwałe susze. NaleŜy do roślin o duŜych wymaganiach glebowych - 

pod jego uprawę najbardziej przydatne są gleby Ŝyzne, głębokie, zasobne w próchnicę 

i składniki pokarmowe, kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz Ŝytniego 

bardzo dobrego (klasy I-III). Ponadto gleby powinny być w dobrej strukturze, sprawne 

biologicznie, nie zakwaszone (o pH 6-6,5) oraz charakteryzować się, co najmniej, średnią 

zawartością składników pokarmowych. Pod uprawę rzepaku nie nadają się natomiast gleby 

piaszczyste, podmokle i zbyt kwaśne. Technologia uprawy rzepaku na cele konsumpcyjne 

i biopaliwo jest taka sama. 

 
7.3.2. śyto  
 

śyto stanowi bardzo obiecujące źródło surowca energetycznego do produkcji 

bioetanolu. Z chwilą akcesji Polski do UE, przestało być przedmiotem zakupów 

interwencyjnych, a jego cenę kształtuje obecnie rynek, co w przypadku duŜych nadwyŜek 

podaŜy nad popytem (szczególnie w okresie Ŝniw) moŜe skutkować znaczną obniŜką jego 

ceny i spadkiem opłacalności uprawy. Stanowi to powaŜne zagroŜenie dla producentów Ŝyta, 
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zwłaszcza gospodarujących na słabszych glebach, dlatego duŜą dla nich szansą będzie 

rozwój przemysłu bioenergetycznego. W przypadku powstania rynku biopaliw moŜna 

szacować, Ŝe co najmniej 20-30% obecnych zasiewów Ŝyta moŜna będzie przeznaczyć na 

cele nieŜywnościowe, w tym na produkcję biopaliw płynnych. Istnieje takŜe moŜliwość 

wykorzystania całych roślin do spalenia (po ścięciu i sprasowaniu) - jako biomasy stałej. Na 

takie cele Ŝyto mogłoby być uprawiane w sposób ekstensywny (przy minimalnych nakładach 

finansowych), jak teŜ nawoŜone ściekami i osadami pochodzącymi z oczyszczalni ścieków 

i składowisk odpadów 

śyto jest rośliną najbardziej popularną w łódzkim pod względem obsiewanego areału 

(około 30% zasiewów wszystkich zbóŜ). Jest rośliną bardzo popularną i powszechnie 

uprawianą. Największe rejony jego uprawy występują powiatach: sieradzkim, poddębickim, 

poddębickim, radomszczańskim, łowickim i opoczyńskim. Jest uprawiane głównie na paszę. 

Ziarno Ŝyta jest teŜ wykorzystywane w przemyśle zboŜowo-młynarskim oraz gorzelniczym. 

Słoma Ŝytnia wykorzystywana jest w rolnictwie, zaś jej nadwyŜki mogą stanowić surowiec 

energetyczny. 

Wymagania klimatyczno-glebowe 

śyto jest najbardziej odpornym ze zbóŜ - cechuje je największa zimotrwałość (znosi 

temperatury do –30oC) oraz małe wymagania wodne (ok.210 mm rocznie). Posiada silnie 

rozwinięty system korzeniowy o duŜej zdolności pobierania wody i składników pokarmowych, 

krzewi się głównie jesienią i szybko rozpoczyna wegetację wiosną. Właściwości te pozwalają 

na uprawę Ŝyta na glebach lekkich, piaszczystych, gliniasto-piaszczystych (kompleksy 

glebowo-rolnicze Ŝytnie dobry i słaby, klasy IV-V), a w warunkach prawidłowej agrotechniki 

zadowalająco plonuje nawet na najsłabszym kompleksie Ŝytnio-łubinowym. Mniej 

odpowiednie są gleby o duŜej zawartości próchnicy, cięŜkie i bardzo wilgotne, na których 

Ŝyto jest mniej zimotrwałe i wylega.  

 
             Tab. Powierzchnia i zbiory Ŝyta w latach 2001 - 2006. 

śyto 
 

Lata 

Powierzchnia [ha] Plony [dt/ha]  Zbiory [dt]  

2001 281533 17,6 4960530 

2002 225330 23,6 5324039 

2003 206072 23,4 4820270 

2004 194254 19,4 3765475 

2005 199267 27,0 5375328 

2006 166608 19,1 3182212 

     Źródło: GUS 
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7.4. Wnioski 

 

• Uwarunkowania naturalne sprawiają, Ŝe na obszarze województwa łódzkiego istnieją 

bardzo duŜe moŜliwości produkcji biomasy roślinnej  (słomy, roślin energetycznych). 

Na terenie regionu znajdują się znaczne obszary nie zagospodarowanych uŜytków 

rolnych, które moŜna wykorzystać pod potencjalne uprawy energetyczne. 

• Województwo dysponuje duŜymi nadwyŜkami słomy, które moŜna przeznaczyć do 

zagospodarowania na cele energetyczne. Z analizy wynika Ŝe w województwie 

powierzchnia zasiewu w 2002 roku na cele energetyczne moŜna było przeznaczyć 

504 tyś t. słomy. Największe zasoby słomy na cele energetyczne występują w 

powiatach piotrkowskim i sieradzkim oraz w północnych i południowych powiatach 

województwa.  Energia jaką by moŜna pozyskać ze słomy to 5653TJ, gdzie w powiecie 

piotrkowskim i sieradzkim  moŜna pozyskać energie rzędu 500 TJ. 

• W województwie łódzkim grunty leśne stanowią 385964,2 ha, a współczynnik lesistości 

wynosi 21,2%. Jest to najmniejszy współczynnik w porównaniu z pozostałymi 

województwami w Polsce. Niska lesistość obszaru sprawia, Ŝe z terenu województwa 

łódzkiego pozyskiwane są małe ilości drewna opałowego z lasów oraz drewna 

odpadowego z przetwórstwa tartacznego. Teoretyczne zasoby drewna odpadowego 

pochodzącego z lasów województwa łódzkiego wynoszą 185262,8 t/rok (dla 

powierzchni lasów z 2006 r.). Największe zasoby znajdują się w powiatach: 

radomszczańskim, piotrkowskim, tomaszowskim i opoczyńskim. Po wielu latach 

modernizacji sektora rynku drzewnego potrafi w 99 % zagospodarować cały surowiec. 

Więc w najbliŜszych latach ten surowiec województwie łódzkim jako biomasa będzie 

odgrywał bardzo niewielką rolę jako paliwo energetyczne. 

• Uprawa roślin energetycznych w województwie łódzkim na specjalnie załoŜonych 

plantacjach, znajduje się w fazie inicjacji. Czynione przez pojedynczych rolników, próby 

tworzenia niewielkich plantacji, słuŜą najczęściej produkcji sadzonek. DuŜym 

problemem dla rolników jest wysoki koszt załoŜenia plantacji, brak lokalnych rynków 

zbytu na zrębki oraz brak doświadczenia. Pewne znaczenie odgrywa tu takŜe obawa 

przed wyłączeniem na wiele lat gruntów z uprawy tradycyjnych roślin rolniczych. Nie 

ma takŜe wśród nich zainteresowania zakładaniem plantacji na słabszych gruntach 

(odłogi i ugory) z uwagi na ryzyko związane z brakiem opłacalności. 

• Uprawy energetyczne na części najsłabszych gruntów, nawet, jeśli nie będą zbyt 

dochodowe, z pewnością przyniosą duŜe korzyści dla środowiska. Nie mniej waŜne 

będą tu korzyści społeczne – produkcja biomasy w pewnym stopniu zaktywizuje 

obszary wiejskie. Kwestia braku opłacalności upraw prowadzonych na słabych 
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gruntach powinna być rozwiązana przy pomocy odpowiednich środków organizacyjno-

prawnych (w tym np. organizacja upraw pod patronatem samorządów i przedsiębiorstw 

lokalnych). 

• Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe województwo posiada teoretycznie duŜe 

moŜliwości w pozyskiwaniu biogazu z oczyszczalni ścieków i składowisk. Jednak 

praktycznie wykorzystanie biogazu z oczyszczalni  ścieków i składowisk komunalnych 

ma znaczenie wyłącznie lokalne. Wytworzona energia elektryczna moŜe być 

wykorzystywana na potrzeby własne oraz odsprzedawana do sieci 

elektroenergetycznej. Wykorzystywane ciepło z biogazu ze względu na kosztowna 

infrastrukturę moŜe być wykorzystywana tylko na miejscu. 

• Produkcja biogazu z odchodów i odpadów rolniczych przyczynia się do redukcji 

zawartych w nich zanieczyszczeń oraz pozwala na uzyskanie wysokoenergetycznego 

źródła energii odnawialnej w postaci biogazu rolniczego. Na obszarze województwa 

łódzkiego znajdują się znaczne zasoby gospodarstw hodowlanych oraz upraw 

rolniczych, w oparciu o które moŜna zastosować nowoczesne technologie produkcji 

biogazu. 

• Potencjał produkcji biogazu, moŜliwy do uzyskania z odchodów zwierzęcych obszarze 

z większych ferm na obszarze województwa łódzkiego szacuje się na 35,5 mln m3 

biogazu w ciągu roku. Przeprowadzona analiza wykazała, Ŝe największy potencjał 

techniczny produkcji biogazu z odchodów zwierzęcych znajduje się na fermach drobiu, 

następnie trzody chlewnej i bydła, zaś w układzie przestrzennym  w powiatach - 

piotrkowski, łowickim, zgierskim i kutnowskim. 

• Województwo łódzkie dysponuje znaczącymi moŜliwościami produkcji i wykorzystania 

na cele energetyczne biogazu rolniczego. Z uwagi na występujące rejony duŜej 

koncentracji hodowli fermowej istnieją korzystne warunki do lokalizacji biogazowni 

scentralizowanych. 
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8. Energia słoneczna 

    8.1. Energia słoneczna w Polsce 

8.1.1. Charakterystyka ogólna 

 

MoŜliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego w warunkach krajowych są 

bardzo zróŜnicowane. PołoŜenie geograficzne Polski powoduje, iŜ warunki klimatyczne są 

bardzo specyficzne. Ma tu bowiem miejsce ścierania się wpływu dwóch frontów 

atmosferycznych: atlantyckiego i kontynentalnego. Na jesieni i na wiosnę często występują: 

duŜe zachmurzenie i opady deszczu. W zimie temperatury powietrza są niskie i wieją silne 

wiatry.  

Elektrownie słoneczne odznaczają się wysokimi kosztami eksploatacyjnymi, co powoduje, Ŝe 

większe nadzieje wiąŜe się z wykorzystaniem energii słonecznej w małych instalacjach, do 

produkcji ciepłej wody. Kolektory słoneczne umieszczone na dachu domu umoŜliwiają 

ogrzanie wody do 40°C, co przy ogrzewaniu podłogowy m wystarcza do ogrzania całego 

domu.  

Aby określić zasoby energetyczne promieniowania słonecznego  naleŜy określić 

natęŜenie promieniowania, sumy godzinnego, dziennego, miesięcznego i rocznego 

promieniowania słonecznego oraz czas nasłonecznienia.  

• za czas nasłonecznienia przyjmuje si ę okres kiedy nat ęŜenie promieniowania 

słonecznego przekracza 200 W/m 2.  

W poszczególnych latach nasłonecznienie moŜe się wahać od średnich wartości o 12 %, co 

świadczy o równomiernym nasłonecznieniu w przeciągu szeregu lat. Na terenie Polski 

istnieją niewielkie róŜnice regionalne w zasobach energii słonecznej. Największe 

nasłonecznienie występuje na terenie wybrzeŜa oraz na krańcach wschodniej Polski. 

Najmniejszy dopływ energii słonecznej występuje na południu Polski, ale jest to 

równocześnie teren o największym nasłonecznieniu w miesiącach zimowych. Wykorzystanie 

energii słonecznej w Polsce ogranicza się do stosowania nielicznych instalacji do 

uzyskiwania ciepłej wody oraz w rolnictwie w procesach suszenia płodów rolnych.  

Średnie nasłonecznienie  wynosi 1600 godzin/rok .  

Warunki meteorologiczne charakteryzują się bardzo nierównym rozkładem promieniowania 

słonecznego w cyklu rocznym. Około 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia 

przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno - letniego, od początku kwietnia do końca 

września, przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuŜa się do 16 godz./dzień, 

natomiast w zimie skraca się do 8 godzin dziennie. 
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Tab. Potencjalna energia uŜyteczna w kWh / m2
 / rok w wyróŜnionych rejonach Polski 

Rejon 
 

Rok (I-XII) 
 

Półrocze 
letnie 
(IV-IX) 

Półrocze 
zimowe 
(X-III) 

Pas nadmorski 1076 881 195 
Wschodnia 
część Polski 1081 821 260 

 
Centralna 
część Polski 985 785 200 

Zachodnia 
część Polski z 
górnym 
dorzeczem Odry 

989 785 204 
 

Południowa 
część polski 962 682 280 

Południowo-
zachodnia 
część Polski 
obejmująca 
obszar Sudetów 

950 712 238 
 

śródło: Europejskie Centrum Energii Odnawialnej EC BREC/IBMER 
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WaŜnym elementem decydującym o efektywności działania słonecznego jest intensywno ść 

nasłonecznienia.  Postaram się bliŜej określić jej wielkość dla polskich warunków i od czego 

ona zaleŜy. W górnych warstwach atmosfery ziemskiej natęŜenie promieniowania 

słonecznego (prędkość przepływu energii przez jednostkową powierzchnię ustawioną 

prostopadle do biegu promieni) wynosi około 1,3 kWh co odpowiada gęstości 

promieniowania 1300 W/m2. JednakŜe część promieniowania nie dociera do powierzchni 

ziemi. Dzieje się tak wskutek działania atmosfery (absorpcja, rozproszenie, odbicie, ugięcie 

itp.). Działanie atmosfery zmniejsza natęŜenie promieniowania słonecznego dochodzącego 

do powierzchni ziemi, do nieco więcej niŜ połowy wartości jaką miało przy wejściu w 

atmosferę. Powoduje ono takŜe zmiany w widmowym rozkładzie energii. Efekty te zaleŜą od 

lokalnego składu atmosfery, zanieczyszczeń w pobliŜu ośrodków przemysłowych, wysokiej 

zawartości pary wodnej w powietrzu, np. w okolicy wybrzeŜa. Układ warstw chmur równieŜ 

istotnie wpływa na ilość i jakość energii docierającej do powierzchni ziemi. Ilość docierającej 

energii zmienia się wraz z porą dnia, roku oraz w zaleŜności od połoŜenia geograficznego 

badanego punktu na kuli ziemskiej. Ten ostatni czynnik jest nieistotny dla warunków 

polskich. MoŜna przyjąć, Ŝe dla całej Polski natęŜenie promieniowania słonecznego jest 

jednakowe. Na terenie Polski nasłonecznienie jest zbliŜone do północnej Francji i Niemiec, 

średnia w roku gęstość energii zawiera się w przedziale od 600 do 800 W/m2. W Polsce 

pomiary promieniowania prowadzone są przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 

Wartości promieniowania są mierzone i podawane w odniesieniu do płaszczyzny poziomej, 

natomiast kolektory słoneczne są ustawione najczęściej pod określonym kątem do poziomu 

tak, aby podczas pracy promienie słoneczne padały na nie pod kątem moŜliwie 

prostopadłym. Intensyfikuje to znacznie ilość energii padającej na powierzchnie kolektora. 

Analiza wyników pomiarów w przeciągu kilku lat przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej pozwala na przyjęcie następujących warto ści nasłonecznienia w Polsce:  

Miesi ące Nasłonecznienie [W/m 2] 

I-XII (średnio cały rok) 650 

IV-IX 650 

X-III 560 

VI-VIII 800 

 

W Polsce w lecie mamy stosunkowo niezłe warunki nasłonecznienia. 
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8.2. Wykorzystanie energii słonecznej w województwi e łódzkim 

 

Aktualnie energia słoneczna w województwie łódzkim jest wykorzystywana głównie 

w Poddębicach, gdzie zamieszczone solary słoneczne są jednymi z największych w Polsce. 

Energia słoneczna wykorzystywana jest jeszcze w pojedynczych obiektach uŜyteczności 

publicznej i gospodarstwach domowych. Wykaz obiektów które wykorzystują i planują 

wykorzystanie energii słonecznej przedstawia tabela: 

Istniej ące obiekty wykorzystuj ące 
energi ę słoneczn ą 

Obiekty, w których planowane jest 
wykorzystanie energii słonecznej 

Smardzew Rozprza - przedszkole 
Ozorków ul. Listopadowa Poddębice 4 obiekty 
Łęczyca - ośrodek zdrowia Inowłódz 
Łęczyca - bursa szkoły Zapolice – 2 obiekty 
Kęszyce Wieś  
Budy Grabskie  
Bukowiec – szkoła  
Kurowiece – szkoła  
Poddębice  
Tomaszów Maz. Apteka  
Łowicz – szpital  
Porszewice  
Osjaków – budynek mieszkalny  
Szadek  
Bełchatów  
Wieruszów  
   Źródło: Starostwa Powiatowe 
Rozmieszczenie istniejących i planowanych obiektów wykorzystujących energię odnawialną 

przedstawia rysunek nr 27. 

W Poddębicach  wybudowano największą w Polsce instalację kolektorów słonecznych 

o łącznej powierzchni 1287 m2, zainstalowanych na m.in. na blokach mieszkalnych, szpitalu, 

internacie, a takŜe na budynkach prywatnych. Projekt został laureatem IX edycji 

ogólnopolskiego konkursu EkoFunduszu na oszczędność energii w systemach. Celem 

projektu było ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez likwidację trzech kotłowni 

węglowych i zastąpienie ich przez jedną kotłownię gazową oraz system kolektorów 

słonecznych. Ponadto w celu obniŜenia zapotrzebowania na moc i zmniejszenia zuŜycia 

energii w budynkach zaplanowana została ich kompleksowa termomodernizacja. Opisując 

projekt nie wolno zapomnieć o osiągniętym efekcie ekologicznym, a przede wszystkim 

redukcji emisji dwutlenku węgla o prawie 35 tys. ton rocznie. Ponadto wyeliminowana 

zostanie praktycznie emisja dwutlenków siarki i pyłów. Instalacja solarna w Poddębicach jest 

pierwszym w Polsce przykładem wykorzystania kolektorów słonecznych na tak duŜą skalę, 

zaś powodzenie tej inwestycji, zarówno pod względem ekonomicznym, jaki ekologicznym, 

powinno stanowić dobry przykład do naśladowania w przyszłości.  
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8.3. Wnioski: 

• Aby określić zasoby energetyczne promieniowania słonecznego naleŜy określić 

natęŜenie promieniowania oraz średnioroczne sumy promieniowania słonecznego 

• W województwie łódzkim występują dobre warunki nasłonecznienia i potencjalna 

energia uŜyteczna w roku wynosi średnio 985 kWh/m2 

• W Poddębicach kilka bloków do ogrzewania wody korzysta z energii słonecznej 

• W województwie jest kilka ośrodków uŜyteczności publicznej i domów mieszkalnych 

wykorzystujących energię słoneczną 

• Pomimo dobrych warunków nasłonecznienia województwa energia słoneczna jest 

wykorzystywana w małym stopniu. 

• Największym problemem nie jest pozyskanie tej energii lecz jej zmagazynowanie 

i wykorzystanie we właściwym czasie (gromadzenie latem wykorzystywanie zimą)  
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