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KIERUNEK 1. Optymalne wykorzystanie własnych 
zasobów energetycznych
Polska gospodarka zużywa ok. 4400 PJ energii pierwotnej.
Głównym zasobem pokrywającym zapotrzebowanie jest
węgiel kamienny, następnie ropa naftowa, gaz ziemny,
węgiel brunatny oraz źródła odnawialne.
Polska posiada zasoby wszystkich wymienionych 
surowców, jednakże posiadane zasoby nie zapewniają 
całkowitej niezależności energetycznej państwa
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Węgiel kamienny stanowi podstawę krajowego bilansu
energetycznego (zużycie ok. 74 mln t).
Rola węgla w bilansie energetycznym będzie mniejsza, jednak
bezwzględne (ilościowo) wykorzystanie tego surowca przez
energetykę zawodową w perspektywie najbliższych kilkunastu lat
nie ulegnie znaczącym zmianom.
Węgiel brunatny zużywany jest głównie przez elektroenergetykę
(zużycie krajowe ok. 60 mln t). Dokończona zostanie eksploatacja
otwartych złóż. Zakończenie pracy kopalni węgla brunatnego,
podobnie jak w przypadku węgla kamiennego, również wymaga
zaplanowania działań restrukturyzacyjnych, zarówno
środowiskowych, jak i ogólnogospodarczych.

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2040 
ROKU PROJEKT(PEP2040)
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Głównym sposobem pokrycia zapotrzebowania na ropę naftową
będzie import.
Głównym sposobem pokrycia zapotrzebowania na gaz ziemny
będzie import.
Biomasa powinna być wykorzystywana w możliwie najmniejszej
odległości od powstania, tak aby jej transport nie wpływał
negatywnie na efekt środowiskowy.
Zwiększeniu powinno ulec wykorzystanie energetyczne odpadów
pozarolniczych. Odpady powinny być wykorzystywane w możliwie
najmniejszej odległości od ich powstania.

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2040 
ROKU PROJEKT(PEP2040)
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POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2040 
WYMIAR TERYTORIALNY

Regionalne ujęcie analizowanego kierunku jest ściśle
powiązane z lokalizacją poszczególnych surowców.
Wielokrotnie eksploatacja surowca ma istotne znaczenie dla
danego regionu, dlatego szczególnie istotne jest
opracowywanie z odpowiednim wyprzedzeniem zastępczych
polityk rozwoju dla regionów, w których kończona jest
eksploatacja danego surowca, tak aby minimalizować ryzyko
wystąpienia problemów społeczno-gospodarczych. W wielu
przypadkach możliwe będzie wykorzystanie terenów po
zakończonej eksploatacji na nową działalność gospodarczą
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OBSZARY SAMOWYSTARCZALNE 
ENERGETYCZNIE

„ gmina, powiat … inne obszary na terenie których
wytwarza się więcej energii elektrycznej i ciepła niż
wynosi całkowite zapotrzebowanie na energię. Ta
energia powinna być w całości lub znacznej części
wykorzystywana lokalnie na potrzeby danych
obszarów, a jej wytwarzanie powinno odbywać się
na bazie lokalnie występujących zasobów
energetycznych, w tym OZE”
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Rys. Mapa powiatów: A) województwo śląskie, B) województwo podlaskie.
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OBSZARY SAMOWYSTARCZALNE 
ENERGETYCZNIE



Nie bez znaczenia dla niezależności (samowystarczalności) pozostają
priorytety współczesnego otoczenia społeczno-gospodarczego:

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji,

Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej
z zasobów bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej,

Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o
wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającego spójność społeczną i
terytorialną, głównie młodzieży, absolwentów wszelkiego poziomu

kształcenia.
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OBSZARY SAMOWYSTARCZALNE 
ENERGETYCZNIE



Zużycie energii elektrycznej

Średnie zużycie energii 
na mieszkańca wg 
danych GUS

1 000 kWh

Zużycie energii dla 
mieszkańców objętych 
projektem

370 579 MWh

370 579 MWh rocznie 
jest bliskie produkcji 

dwóch bloków klasy BC50 
opalanych węglem

Obniżenie emisji pyłów
oraz gazów

Gmina Samowystarczalna Energetycznie 
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WARUNKI KONIECZNE
Analiza zasobów i potrzeb danego obszaru oraz 

definicje profili zużycia
Sprzyjające regulacje prawne 
Plany, prognozy średnio i długoterminowe 

dopasowane do lokalnych uwarunkowań
Sieć firm wspierających (technolodzy, wykonawcy, 

fachowcy od dofinansowań, banki, prawnicy,...)
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ENERGETYCZNIE



KONIECZNE KROKI
Stworzenie grupy inicjatywnej i podjęcie decyzji o 

formie działania (spółka, spółdzielnia energetyczna, 
fundacja, klaster energii ...)

Zaangażowanie samorządu terytorialnego
Na bazie analizy potrzeb i zasobów dobór technologii 

(ewentualnie etapowanie)
Studium wykonalności
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OBSZARY SAMOWYSTARCZALNE 
ENERGETYCZNIE
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KONIECZNE KROKI
Szczegółowe opracowanie formalno-prawne 

dla poszczególnych elementów
Zdefiniowanie działań, ich kolejności i 

zależności miedzy nimi
Popularyzacja wśród lokalnej społeczności –

przejrzysta prezentacja zalet i wad
Plan finansowania (programy wspomagające) 

OBSZARY SAMOWYSTARCZALNE 
ENERGETYCZNIE



KORZYŚCI
Dostęp lokalnej społeczności do tańszej energii 

(własne źródła)
Wzrost bezpieczeństwa energetycznego i potencjał 

rozwojowy lokalizacji
Nowoczesne technologie jako zachęta dla młodych 

ludzi (nowe zawody)
Nowe miejsca pracy i zlecenia dla lokalnych firm
Prosument wieloosobowy – budowanie lokalnej 

społeczności i solidarności 
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OBSZARY SAMOWYSTARCZALNE 
ENERGETYCZNIE



KORZYŚCI
Poprawa stanu środowiska
Zwiększenie ekonomicznej atrakcyjności 

gmin/powiatów/miast, a tym samym potencjału 
rozwojowego 

Promowanie wykorzystania OZE w danym obszarze
Zwiększenie efektywności energetycznej,
Realizacja Polityki Energetycznej i Środowiskowej 

Polski oraz UE
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OBSZARY SAMOWYSTARCZALNE 
ENERGETYCZNIE



GSE – Studium przypadków 

CHARAKTERYSTYKA STANU OGÓLNEGO GMINY
Struktura obszaru
Uwarunkowania lokalne
Struktura demograficzna
Energetyka
Odnawialne źródła energii
Gospodarka odpadami
Zanieczyszczenia powietrza
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Gmina Jerzmanowice-Przeginia

Powierzchnia gminy:    6 814 ha;       Ludność:  10 827 osób

Ciepło w sieci gazowej:        17 134 MWh/rok
Energia w sieci elektrycznej:  2 022 MWh/rok
Odpady:

- organiczne   1 000 t/rok
- rolnicze      13 000 t/rok

Jerzmanowice –
Przeginia

Ojcowski Park 
Narodowy 20% 
powierzchni gminy

- PELLET

- CHP

- FOTOVOLTAIKA

- WIATR

CEL

Gmina samowystarczalna

CIEPŁO GAZ  60%

ENERGIA ELEKTR. 100%
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GSE – Studium przypadków 

Struktura gminy – uwarunkowania lokalne

Rys. Lokalizacja gminy Jerzmanowice-Przeginia w 
województwie oraz powiecie (źródło: dane z Gminy)

Rys. 3.2.2. Położenie Gminy Lesznowola na tle innych gmin. (Źródło: 
www.lesznowola.intergis.pl)
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Struktura demograficzna gminy
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Rys. Zestawienie liczby mieszkańców Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
w latach 2002-2013 (źródło: Dane UG.).
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Ogółem Kobiety Mężczyźni

Rys. Zestawienie liczby mieszkańców Gminy Lesznowola w latach 
2010-2016 (źródło: dane Urzędu Gminy Lesznowola)
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Uwarunkowania przyrodnicze
warunki klimatyczne
Temperatura powietrza
Opady atmosferyczne
Wiatr

warunki glebowe
warunki wodne
ukształtowanie powierzchni

GSE – Studium przypadków 
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GSE – Studium przypadków 

 Analiza zasobów i potrzeb energetycznych gmin

Rys. Struktura pozyskania energii na potrzeby ogrzewania mieszkań, 

przygotowania CWU i posiłków (źródło : dane z Gminy)
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GSE – Studium przypadków 

 Analiza zasobów i potrzeb energetycznych gmin

Rys. Struktura paliw przeznaczonych na cele grzewcze i c.w.u. w budynkach 
jednorodzinnych. (Źródło: PGN)
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GSE – Studium przypadków 

 Analiza zasobów i potrzeb energetycznych gmin - energia elektryczna

Ilość dostarczonej energii elektrycznej [MWh] do odbiorców na 

terenie Gminy w poszczególnych grupach odbiorców w roku 

2013

Obszar 

terytorialny

Grupa 

odbiorców

Ilość energii

2015

A 0

B 0

C+G+R 10 942

Tabela . Zestawienie liczby odbiorców i ilości dostarczanej energii na terenie 

Gminy Jerzmanowice- Przeginia (źródło: dane z gminy)

Rodzaj źródła światła Ilość punktów świetlnych

Sodowe 1236

Rtęciowe 0

LED 41

Tabela .  Rodzaje i ilość punktów świetlnych na terenie Gminy 
Jerzmanowice -Przeginia (źródło: Referat Infrastruktury)

Rys. Przebieg linii elektroenergetycznych SN na terenie Gminy 
Tuczno. (Źródło: Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji 
Poznań.)
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GSE – Studium przypadków 

 Analiza zasobów i potrzeb energetycznych gmin – gaz ziemny

Rys. Struktura wykorzystania gazu ziemnego w Gminie 
Jerzmanowice-Przeginia (źródło: dane z Gminy)

Rys. Stan gazyfikacji poszczególnych gmin leżących w regionie 
działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w 
Poznaniu. (Źródło: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.)
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GSE – Studium przypadków 

Analiza zasobów i potrzeb energetycznych gmin 
– potencjał OZE
Energia słońca
Energia geotermalna
Energia biomasy
Energia wiatru
Energia wód
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GSE – Studium przypadków 

Gospodarka odpadami
Zgodnie z art. 9tb. ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1289), wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
sporządza analizę stanu gospodarki odpadami 
komunalnymi obejmującą w szczególności: 
…(szczegółowe zapisy ustawy)
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GSE – Studium przypadków 

Plany Gospodarki Odpadami
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami
Wojewódzkie Plany Gospodarki Odpadami
Powiatowe i Gminne Plany Gospodarki odpadami

Tabela . Podział Polski na regiony gospodarki odpadami komunalnymi
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GSE – Studium przypadków 

Zanieczyszczenie powietrza
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Rys.  Średnioroczne stężenie SO2 i NO2 w parkach narodowych (źródło: Źródło: Raport o 

stanie środowiska w województwie małopolskim w 2007roku, WIOŚ Kraków 2008)
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Podsumowanie i wnioski 

Proponowane działania:

Budowa, rozbudowa i przebudowa instalacji OZE

Wytwarzanie energii w wysokosprawnej kogeneracji

Systemy magazynowania energii

Instalacje hybrydowe

Podniesienie efektywności energetycznej istniejących 
budynków

Zagospodarowanie odpadów na cele energetyczne. 

Współpraca gminy z gminami sąsiednimi pod względem 

możliwości pozyskiwania paliw kwalifikowanych jako OZE

Strategia odpowiedzialności społecznej za stan środowiska 
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Podsumowanie i wnioski 

Opracowanie katalogu preferowanych rozwiązań 

technologicznych na poziomie wytwarzania oraz 

dystrybucji energii elektrycznej i ciepła

Opracowanie analiza techniczno-ekonomicznej 

magazynowania energii

Opracowanie planu implementacji celów strategii

Opracowanie projektu koncepcyjnego z 

uwzględnieniem priorytetów wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła w wybranych technologiach 

energetycznych 

Warszawa 2019



Koniec

Dziękuję za uwagę!


