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 Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. 
 
- omówienie wpływu nowych technologii energetycznych 
na środowisko i na bezpieczeństwo energetyczne gminy. 
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Elektrownia Bełchatów: 
- 13 bloków  energetycznych o mocy 

łącznej około 5,354 GW 
- Produkcja roczna 28 TWh 
- Emisja pyłów 4,2 tys. ton 
- Emisja CO2 30 mln ton 

Roczna produkcja energii wynosi przeciętnie 27-28 TWh, co stanowi ponad 20% produkcji krajowej. 
Zaawansowane systemy oczyszczania spalin pozwoliły na znaczną redukcję wytwarzanych zanieczyszczeń, 
które kształtują się na poziomie: dla dwutlenku węgla 1080 kg/MWh, dwutlenku 
siarki  3,54 kg/MWh,  tlenków azotu 1,50 kg/MWh, pyłów 0,15 kg/MWh. 2 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kilowatogodzina�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spaliny�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_w%C4%99gla�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_siarki�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_siarki�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tlenki_azotu�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Py%C5%82_(zanieczyszczenie)�


Źródła energii 

Źródła energii: 
 
Woda 
 
En. Jądrowa 
 
Słońce 
 
Biomasa 
 
Węgiel 
 
Wiatr 
 

Tona oleju ekwiwalentnego (toe) – jest to energetyczny równoważnik 
jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 
kcal/kg. 
Używa się też jednostki pochodnej Mtoe=1 000 000 toe 
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Cechy odnawialnych źródeł energii w stosunku do technologii konwencjonalnych: 
 
• zwykle wyższy koszt początkowy 
• generalnie niższe koszty eksploatacyjne 
• przyjazne środowisku 
• zwykle opłacalne ekonomicznie w oparciu o metodę obliczania kosztu w cyklu żywotności 

Powody stosowania odnawialnych źródeł energii 
 
• Środowiskowe – każda oszczędność i zastąpienie energii i paliw konwencjonalnych (węgiel, ropa, gaz ziemny) energią 
odnawialną prowadzi do redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery co wpływa na lokalne środowisko oraz przyczynia 
się do zmniejszenia globalnego efektu 
cieplarnianego. 
 
• Ekonomiczne – technologie i urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, jak już zostało wspomniane, nie należą do 
najtańszych, chociaż dzięki dużemu rozwojowi tego rynku, ich ceny sukcesywnie maleją. Ich przewagą nad źródłami tradycyjnymi 
jest natomiast znacznie tańsza eksploatacja (np. energia słońca czy wiatru jest darmowa, podczas gdy ceny ropy i gazu 
nieustannie rosną).  

• Społeczne – rozwój rynku odnawialnych źródeł energii to praca dla wielu ludzi, zmniejszenie lokalnych wydatków na energię 
(np. wydatków gminy/miasta na utrzymanie własnych budynków)  
 
• Prawne – umowy międzynarodowe, zobowiązania niektórych krajów oraz Unii Europejskiej do ochrony klimatu Ziemi i 
produkcji części energii z energii odnawialnej, prawo krajowe narzucające obowiązki na wytwórców energii, projektantów 
budynków, deweloperów oraz właścicieli, wszystko to ma przyczynić się do wzrostu udziału OZE w produkcji energii na świecie. 
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Przykładowa instalacja fotowoltaiczna z Wierzchosławic 
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Światowy rynek PV 
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Teoretyczna produkcja energii elektrycznej przez PV na 
podstawie mocy zainstalowanych w 2013 r. Źródło PVPS-IEA 

Pierwszych 10 krajów pod względem mocy całkowitej 
PV oraz mocy zainstalowanej w 2013 r. [w GW]. Źródło 
Katalog Fotowoltaika 2014 

W 15 krajach użycie PV pokrywa już 
co najmniej 1 % zapotrzebowania na 
energię elektryczną. 
 
Średnia dla Europy to ok. 3% 
a dla świata to 0,85%  
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Dlaczego Fotowoltaika a nie inne źródła OZE: 
 
-Fotowoltaika wiąże się z najkrótszym cyklem 
uruchomienia inwestycji  
 

-Jest przyjazna środowisku naturalnemu ponieważ nie 
oddziałuje na środowisko tak jak elektrownie wodne 
czy wiatrowe 
 

- Jest to technologia powszechnie akceptowalna nie 
wzbudzająca kontrowersji w lokalnych społecznościach 
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Moduł PV 
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Konstrukcje są 
dostosowane do 
obciążeń 
klimatycznych typu 
grad, śnieg, wiatr 
dla danej lokalizacji. 
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W I kwartale 2014r. powstało 2,4 MWp nowych instalacji PV.  Ok. 85% z nich to instalacje on grid. 
 
Obecnie łączna ilość instalacji fotowoltaicznych wynosi 6,6 MWp, podczas gdy na koniec 2013r. łączna moc 
wynosiła 4,2 MWp, a w samym 2013 r. powstało tylko 0,6 MWp. 

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) w Warszawie 
zakończył kolejne, cykliczne badanie rynku OZE. 
 
Rysunek przedstawia przyrost mocy zainstalowanej w 
elektrowniach PV w Polsce od 2003 roku 
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Instalacja o mocy zainstalowanej 1 MWp w 
naszych warunkach klimatycznych jest w 

stanie wyprodukować 950 MWh energii 
rocznie  
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Wybór lokalizacji 
• Uwarunkowania  lokalne 
• Komunikacja społeczna 
• Formy własności 

Uzyskanie decyzji o 
warunkach 
zabudowy 
• Uchwalony miejscowy 

plan zagospodarowania 
przestrzennego 

• Decyzja Środowiskowa 
• Decyzja o Warunkach 

Zabudowy 

Uzyskanie decyzji o 
przyłączeniu do sieci 
elektroenergetycznej 
wytwórców 
• Firmy energetyczne na 

Polskim rynku 
• Wniosek i jego opłacenie 
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Prawo Budowlane 
 
• Procedura zgłoszenia prac 

budowlanych 
• Procedura pozwolenia na 

budowę 
• Nadzór nad procesem 

inwestycyjnym 

Prawo Energetyczne 
 
• Budowa przyłącza 
• Uzyskanie Koncesji z URE 
• Przyłączenie instalacji 

dosieci 

Ustawa o OZE 
 
• Zasady i warunki 

wykonywania działalności  
• Mechanizmy i 

instrumenty wspierające  
• Warunki i tryb wydawania 

certyfikatów instalatorom 
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Dziękuję  
 

Artur Pawelec 
Tel. kom. +48 602275382 
a.pawelec@pvlab.pl 
 
www.pvlab.pl 
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