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Wprowadzenie 

Przemiany technologiczne zapoczątkowane w XIX wieku wywołały transformację 

wielu społeczeństw, których konsekwencją stało się totalne uzależnienie od wykorzystywania 

energii elektrycznej. W celu stałego wytwarzania tej energii, przystąpiono do nadmiernej eks-

ploatacji surowców energetycznych ziemi, co powodowało zmiany w środowisku naturalnym.  

Wraz ze zwiększaniem się potrzeb ludności, rozwijała się technologia wykorzystywa-

nia darów oferowanych przez planetę. Jednak w momencie nagłego wzrostu populacji na 

ziemi, co za tym idzie zwiększenia zużycia bogactw naturalnych, technologia ich pobierania  

i przetwarzania doprowadziła do wielu katastrof ekologicznych. Ludzie uważali, że dzięki 

postępowi technicznemu poprawią swój byt, zlikwidują cierpienia spowodowane chorobami 

czy niedostatkiem. Przekonania te wydawały się słuszne do momentu, kiedy zorientowano 

się, że eksploatacja środowiska naturalnego jest tak duża, iż natura nie jest wstanie sama się 

odtworzyć i przywrócić równowagę w przyrodzie. Intensywna gospodarka rolna, industriali-

zacja oraz urbanizacja wraz z gwałtownym wzrostem demograficznym doprowadziły do sytu-

acji, w której zagrożone zostało bezpieczeństwo ludzi jak i wielu gatunków zwierząt i roślin.
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Stały rozwój gospodarczy pociąga za sobą wzrost popytu na wszystkie bogactwa mi-

neralne będące w dyspozycji człowieka. W niedalekiej przyszłości działania te doprowadzą 

do wyczerpania zasobów nieodnawialnych takich, jak gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel. Po-

wyższe surowce są obecnie najważniejszymi filarami energetyki światowej, często określa-

nymi jako surowce strategiczne. Pomimo stosowania alternatywnych źródeł energii oraz 

zmniejszania energochłonności poszczególnych gałęzi gospodarek, zużycie bogactw natural-

nych wciąż wzrasta. Konsekwencją tych działań są niepokoje polityczne wywołane chęcią 

dominacji poszczególnych państw w produkcji energii elektrycznej jak również stały wzrost 

jej zakupu. Wymusza on tym samym wykorzystanie substytucyjnych źródeł bądź całkowitą 

zmianę kierunku rozwoju gospodarki. Władze poszczególnych państw mogą użyć jeszcze 
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innych elementów sterujących wykorzystaniem skarbów planety poprzez bodźce administra-

cyjne, takie jak limity czy zakazy bądź też ekonomiczne, jak ulgi podatkowe czy subsydia.
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W XXI wieku najważniejsze dla ludzkości jest bezpieczeństwo energetyczne swojego 

państwa. Wg Bojarskiego „najprostszym wskaźnikiem bezpieczeństwa energetycznego kraju 

jest samowystarczalność energetyczna, rozumiana jako stosunek ilości energii pozyskiwanej 

w kraju do ilości energii zużywanej. Do połowy lat 90. wskaźnik ten wynosił ok. 0,98, co 

zapewniało Polsce wysoki stopień ogólnego bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności 

energetycznej. Od 1996 r. wartość tego wskaźnika maleje, co wynika ze wzrastającego udzia-

łu importowanej ropy i produktów naftowych oraz stabilnego zużycia gazu, przy znacznym 

spadku ilości zużywanego węgla. Rządowe założenia polityki energetycznej Polski do 2020 r. 

zakładają dalszy spadek wartości wskaźnika samowystarczalności energetycznej. Planuje się 

narastanie groźnej zależności gospodarki kraju od strategicznego importu paliw węglowodo-

rowych, a ich ceny rosną.”
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Analizując dokument „Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspek-

tywa do 2020 r.” stworzony przez Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Środowiska 

odczuwa się pozytywny wydźwięk polskiej sytuacji energetycznej. Zawarte są w nim liczne 

zapewnienia o poprawie bezpieczeństwa energetycznego oraz o zmniejszającym się negatyw-

nym wpływie na środowisko naturalne. W momencie, gdy jednak przyjrzymy się bliżej da-

nym liczbowym oraz zestawieniom graficznym ujętym ww. strategii, dostrzeżemy pogarsza-

jący się stan polskiej energetyki. Jednym z nielicznych ujemnych faktów przedstawionych  

w rządowym dokumencie jest „stan techniczny linii energetycznych, który wpływa negatyw-

nie na bezpieczeństwo energetyczne kraju (zwłaszcza terenów wiejskich), co niekorzystnie 

oddziałuje także na rozwój regionów. Obszarami najbardziej niedoinwestowanymi w zakresie 

infrastruktury energetycznej są: Pomorze, Warmia i Mazury oraz województwa Polski 

Wschodniej, natomiast zagrożenie wystąpienia rozległej awarii jest najbardziej prawdopo-

dobne na terenach położonych na północ od Łodzi, co wynika z niewielkiej liczby zlokalizo-

wanych tam źródeł wytwarzania i małej gęstości sieci elektroenergetycznej przy dużej liczbie 

odbiorców.”
4
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Dalsza lektura strategii nie ukazuje problemów dotyczących wyczerpywania się po-

kładów węgla w miejscach taniego wydobycia, czy zakupu stale zwiększających się ilości 

gazu ziemnego oraz ropy naftowej od jednego zagranicznego monopolisty.  

 Przełomowym wydarzeniem dla ochrony środowiska było podanie do wiadomości 

przez ONZ „Raportu o stanie i zagrożeniach środowiska oraz potrzebie jego ochrony”. Ogło-

szenie ww. raportu zbiegło się w czasie z bumem na tworzenie się organizacji proekologicz-

nych, czyli na lata sześćdziesiąte XX wieku. Dokument ten zapoczątkował upowszechnianie 

się idei ochrony środowiska w skali globalnej. Wydarzenie to pociągnęło za sobą falę działań 

związanych z ochroną przyrody ożywionej i nieożywionej. Z biegiem lat, każdy rozwinięty 

kraj tworzył własne akty prawne regulujące rozwój gospodarki w oparciu o bezpieczeństwo 

ekologiczne. Tworzyły się również w tych państwach grupy nacisku, które wywierały wpływ  

na inne kraje będące z nimi w stosunkach gospodarczych, by opracowały normy sprzyjające 

ochronie środowiska.
5
  

 Powyższe zagadnienia ukazują sens promocji oraz inwestycji w odnawialne źródła 

energii. Prosumencki sposób wytwarzania energii elektrycznej z OZE ma największy poten-

cjał na terenach wiejskich.  Celem artykułu jest przedstawienie możliwości użytkowania OZE 

przez mieszkańców gospodarstw domowych i rolnych a także sposoby pozyskiwania środków 

finansowych na te cele w województwie łódzkim oraz innych województwach.  

 

Energia cieplna i elektryczna na terenach wiejskich w Polsce ze szczególnym 

uwzględnienie województwa łódzkiego 

 

Przemiany gospodarcze i energetyczne w znaczący sposób wpłynęły na możliwości 

produkcyjne gospodarstw rolnych jak i sposoby pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej 

przez gospodarstwa domowe na terenach wiejskich. W Polsce podstawowe źródło zaspokoje-

nia potrzeb energetycznych obszarów wiejskich stanowią produkty rafineryjne, głównie ben-

zyna, olej napędowy oraz opałowy, węgiel, miał jak również gaz ziemny. Polityka wspólno-

towa oraz panujące trendy wskazują jednak, że najdynamiczniej rozwijającą się branżą, mają-

cą zastosowanie na obszarach wiejskich, będzie energetyka odnawialna. 

W obecnym systemie energetycznym  każde gospodarstwo domowe jak i rolne na ob-

szarach wiejskich ma podobny sposób wykorzystywania energii. Zapotrzebowanie to można 

podzielić w następujący sposób: 
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 zapotrzebowanie na cele bytowo-gospodarcze (ogrzewanie pomieszczeń i przygoto-

wanie ciepłej wody użytkowej, energia elektryczna do oświetlania i zasilania urządzeń 

AGD), 

 zużycie bezpośrednio na cele rolnicze (nawadnianie, suszenie, uprawa roślin szklar-

niowych, hodowla zwierząt, paliwo do maszyn). 

 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 roku udział gospodarstwa 

domowych na terenach wiejskich zużywających poszczególne nośniki energii przedstawia 

rysunek 1. Podobnie przedstawia się sytuacja, gdy wyodrębnimy powyższe nośniki energii 

wykorzystane jedynie na ogrzewanie (rys. 2). Dominującą rolę odgrywa drewno opałowe oraz 

węgiel kamienny.
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Rys. 1. Udział gospodarstw domowych na terenach wiejskich wykorzystujących poszczególne nośniki 

energii w latach 2009 i 2012  w województwie łódzkim.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2011r.  

 

Energia odnawialna nie znalazła na chwilę obecną wielkiej popularności wśród miesz-

kańców wsi. Statystyki nie są precyzyjne, gdyż ciężko jest uzyskać dogłębne dane o nieofi-

cjalnych źródłach zaspokajania potrzeb energii cieplnej. Cechą charakterystyczną polskiej wsi 

jest stały odsetek gospodarstw domowych jak i rolnych ogrzewających domy oraz budynki 

inwentarskie wszystkimi możliwymi źródłami energetycznymi, włączając w to ogólnie do-

stępne śmieci. Rysunek 3. przedstawia udział poszczególnych źródeł energii odnawialnych 

wykorzystywanych na terenach wiejskich.  
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Rys. 2. Udział gospodarstw domowych wykorzystujących nośniki energii od ogrzewania w latach 

2009 i 2012 w województwie łódzkim. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2011r.  

 

 

Rys. 3. Udział źródeł energii odnawialnych wykorzystywanych na rolnictwie w Polsce w 2009r.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2009r. 

 

Niemalże niewidoczny udział energii odnawialnej na rys 2. (wykluczając biomasę) 

wynika z faktu, że dopiero w 2010r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej wprowadził program dopłat na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych prze-

znaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot 

mieszkaniowych. Do momentu pojawienia się tego udogodnienia, odsetek energii słonecznej 



był bardzo nikły. W 2009r. jak i obecnie największy procent energii odnawialnej pochodzi  

z biomasy. 

           Pomimo postępującej gazyfikacji obszarów wiejskich rolnictwo oraz wiejskie gospo-

darstwa domowe w dalszym ciągu zużywają, w celach energetycznych, duże ilości węgla, 

który jest niezwykle uciążliwym i obniżającym jakość życia na wsi źródłem tzw. niskiej emi-

sji. Trend ten utrzymuje się pomimo znaczącego wzrostu cen węgla dla odbiorców indywidu-

alnych.  

           Obecny stan rzeczy świetnie obrazuje struktura kotłów cieplnych wykorzystania źródeł 

energetycznych na obszarach wiejskich – rys. 4. Jedynie kotły na paliwo stałe wykorzystywa-

ne są w 16 procentach na spalanie źródeł odnawialnych – biomasę. Niestety biogaz oraz bio-

olej eksploatowane są w niewielkich ilościach na terenach wiejskich województwa łódzkiego. 

Podobna sytuacja dostrzegalna jest również na terenie całej Polski.
7
  

 

 

Rys. 4. Udział kotłów cieplnych wg typów w pozyskiwaniu energii cieplnej na terenach wiejskich  

w województwie łódzkim w 2011r.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2011r.  

 

                                   Energia odnawialna na terenach wiejskich  

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej pociągnęło za sobą wiele konsekwencji 

prawnych, które w chwili obecnej wprowadzane są w życie. Ważnym aspektem dla rozwoju 

bezpieczeństwa energetycznego gospodarstw domowych i rolnych jest realizacja wymagań 

dyrektywy unijnej mówiącej o promowaniu stosowania energii z odnawianych źródeł. Ów 

dokument - Dyrektywa 2001/77/WE (Dz.U. L283 z 27.10.2001 r.) Parlamentu Europejskiego 
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i Rady Europejskiej w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elek-

trycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, narzuca polskiemu ustawodawcy produkcję 

20% energii ze źródeł odnawialnych. Wymóg ten musi być spełniony do 2020 roku, a na 

chwilę obecną poziom produkcji energii z OZE oscyluje w granicach 11%.
8
 Chcąc, by unijna 

dyrektywa została spełniona w Polsce, szeroko promuje się i dotuje różnego rodzaju indywi-

dualne inwestycje, których celem jest wykorzystywanie energii odnawialnych. Pomoże to tym 

samym w ewentualnych problemach z przesyłem prądu z sieci elektroenergetycznej.   

Rozwój technologiczny oraz stale obniżające się ceny, pozwalają gospodarstwom do-

mowym i rolnym korzystać z szeroko rozwiniętej oferty urządzeń wykorzystujących do pro-

dukcji energii źródła odnawialne. Obecnie możliwe jest tworzenie energii elektrycznej jak  

i cieplnej z takich źródeł, jak słońce, wiatr, ziemia, woda czy biomasa. Każde z urządzeń 

przetwarzające energię danego zasobu możliwe jest do wykorzystania w domach i budynkach 

inwentarskich.  

 

 

Rys. 5. Udział OZE w energii elektrycznej w województwie łódzkim w 2011r. 

Źródło: Urząd Miasta Łodzi, 2011, Polityka wspierania odnawialnych źródeł energii w województwie 

łódzkim. UMŁ, Łódź 

 

Dane Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z roku 2011 podają, iż jedynie 5% całej pro-

dukcji energii elektrycznej w województwie łódzkim pochodzi z odnawialnych źródeł energii. 

Udział poszczególnych źródeł przedstawia rys. 5. udowadniający, że woda i biomasa są 

głównymi producentami energii OZE na tym terenie.
9
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Uwarunkowania funkcjonalne obszarów wiejskich pozwalają na szerokie zastosowa-

nia biomasy przy tworzeniu energii jak również paliw przeznaczonych do eksploatacji urzą-

dzeń rolnych. Spalanie oraz kompostowanie materii organicznych, takich jak pozostałości  

z rolnictwa, odpady z produkcji zwierzęcej czy rośliny energetyczne, szeroko dostępnych na 

terenach wiejskich, pozwalają w tani sposób tworzyć energię, która nie powoduje dalszej de-

gradacji środowiska. Wykorzystywanie biomasy niesie wiele pozytywnych aspektów zarówno 

dla natury jak również dla gospodarki kraju. Ilość dwutlenku węgla emitowana do atmosfery 

podczas spalania materii organicznej równoważona jest ilością CO2 pochłanianego przez ro-

śliny, które odtwarzają biomasę w procesie fotosyntezy. Należy również zwrócić uwagę na 

fakt, iż wykorzystanie biomasy pozwala zagospodarować nieużytki i spożytkować odpady  

z rolnictwa. Dla gospodarstw domowych liczy się także udogodnienie płynące ze spalania 

pozwalające na jednoczesne otrzymywanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego. W mo-

mencie, gdy ilość wytworzonej energii elektrycznej będzie wykraczała poza potrzeby użyt-

kowników, można ją sprzedać do sieci elektroenergetycznej. Dodatkowymi atutami wykorzy-

stywania biomasy jest również możliwość sprzedaży masy pofermentacyjnej w formie nawo-

zu, co za tym idzie - pobierania opłat za przyjęcie do utylizacji odpadów niebezpiecznych. 

Rysunek 9. ukazuje pierwszą biogazownię w województwie łódzkim powstałą w 2012 roku. 

Podstawowym substratem do produkcji biogazu jest kiszonka roślinna, którą dostarczają po-

bliscy rolnicy.
10

  

 

Rys. 8. Model biogazowi w Konopnicy 

Źródło: http://www.lodr-bratoszewice.pl/aktualnosci/nowoczesna-biogazownia-w-wojewodztwie-

lodzkim 
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Na terenach wiejskich wykorzystanie biomasy na cele energetyczne pozostanie domi-

nującą działalnością, choćby z przyczyny łatwego dostępu do surowca. Pomimo tego, wzrasta 

bardzo prężnie ilość zamontowanych urządzeń przeznaczonych do produkcji energii elek-

trycznej i cieplnej z innych źródeł odnawialnych. W gospodarstwie rolnym z powodzeniem 

znajdą zastosowanie:  

• małe elektrownie wiatrowe i lądowe farmy wiatrowe,  

• kolektory słoneczne,  

• systemy fotowoltaiczne, 

• pompy ciepła, np. wykorzystanie energii ciepła odpadowego z procesów hodowli 

zwierząt.    

           Urządzenia wcześniej wymienione mogą zaspokoić liczne potrzeby rolników poprzez 

zastosowanie ich do oświetlenia, ogrzewania, chłodzenia pomieszczeń i produktów, napędza-

nia pojazdów (w tym napędów elektrycznych), przygotowania ciepłej wody użytkowej, pod-

grzewania i natleniania wody w stawach rybnych, nawadniania lub osuszania terenów jak 

również suszenia płodów rolnych.  

Gama możliwości, jakie daje zastosowanie urządzeń przetwarzających energię odna-

wialną na elektryczną bądź cieplną jest szeroka, jednak wiele zależy od ustawodawcy. We-

dług autorki powinien on dotować taką działalność oraz edukować mieszkańców w zakresie  

możliwości jakie niesie rozwój tej technologii.  

Właściciele gospodarstw domowych i rolnych na terenach wiejskich mają możliwość 

zarabiania na energii wiatrowej przetwarzanej przez elektrownie wiatrowe w dwojaki sposób. 

Jednym z nich jest budowa elektrowni i czerpanie zysków ze stale produkującego energię 

wiatru jak również dzierżawa bądź sprzedaż gruntów, na których stoi elektrownia wiatrowa. 

Będąc już właścicielem małej elektrowni wiatrowej (MEW) można uzyskać podłączenie do 

sieci elektroenergetycznej. Wówczas energia z turbiny sprzedawana jest operatorowi sieci 

dystrybucyjnej i stanowi dodatkowe źródło dochodu. MEW może działać także w systemie 

wyspowym, w którym energia magazynowana jest w akumulatorach lub w zasobniku ciepłej 

wody użytkowej. Chęć wykorzystania wiatru do sprzedaży energii wymusza przejście pełnej 

procedury formalnej związanej z wydaniem warunków przyłączenia do sieci w lokalnej spół-

ce dystrybucyjnej i uzyskaniem w Urzędzie Regulacji Energetyki koncesji na wytwarzanie 

energii elektrycznej oraz z formalnym rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wymogi biu-

rokratyczne skutecznie odstraszają inwestorów, którzy wolą wybrać małe elektrownie wia-

trowe produkujące energię na potrzeby własne gospodarstwa. W produkcji rolnej, zarówno 

przetwórczej, jak i na potrzeby gospodarstwa domowego, energia wiatru może być bezpo-



średnio wykorzystana do ogrzewania pomieszczeń inwentarskich i domowych, podgrzewania 

wody technologicznej dla gospodarstw domowych, napędu urządzeń technologicznych i wie-

lu innych. W okresie występowania większych prędkości wiatru, np. napędu wentylatorów do 

suszenia ziarna i siana, urządzeń do przygotowania pasz, urządzeń do natleniania gnojowicy 

itp., napędu pomp wodnych do pozyskania wody, nawadniania, odpompowywania wód de-

presyjnych itp., napędu kompresorów do natleniania wód w zbiornikach, chowu ryb w jezio-

rach i innych ujęciach wody.
11

 

 Wg mapy wietrzności IMiGW województwo łódzkie w przeważającej części znajduje 

się w strefie II, określanej jako korzystna dla instalacji turbin wiatrowych. Średnia prędkość 

wiatru w strefie II na wysokości 20 m n.p.g. wynosi 4,5 – 5 m/s. 
12

 Warunki w jakich znajduje 

się województwo łódzkie pozwalają na stały rozwój turbin wiatrowych zarówno dużych in-

westycji (rys. 10) jak i małych przydomowych wiatraków .  

 

Rys. 10. Farmy wiatrowe uzgodnione w RDOŚ w Łodzi w latach 2010 – 2013. 

Źródło: http://lodz.rdos.gov.pl 
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Energia w gospodarstwie rolnym, Instytut Energii Odnawialnej, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 

2011; 

12
  http://wind-power.pl/strefy-energetyczne-wiatru-w-polsce/ [dostęp: 30.07.2014]; 

http://wind-power.pl/strefy-energetyczne-wiatru-w-polsce/


Gospodarstwa domowe i rolne mogą również wykorzystywać do produkcji energii 

elektrycznej i cieplnej energię pochodzącą ze słońca. Urządzenia przetwarzające energię sło-

neczną mogą ogrzewać wodę, dostarczać prąd bądź ocieplać powietrze.  

Pierwsza z technologii opiera się na przekształceniu energii słonecznej w energię 

cieplną służącą do podgrzewania ciepłej wody użytkowej bądź centralnego ogrzewania  

w domu i budynkach inwentarskich. Służy do tego kolektor słoneczny, który ogrzany przez 

słońce, przenosi ciepło za pomocą rur do zbiornika z wodą. Zastosowanie to cieszy się dużą 

popularnością ze względu na nieduże koszty oraz dotacje z NFOŚIGW. Liczba dotowanych 

inwestycji zwiększa się z roku na rok, a województwo łódzkie plasuje się na 6 pozycji  (rys. 

11) udzielonych preferencyjnych kredytów na tle kraju. W chwili obecnej dotacje zostały 

wstrzymane na rzecz nowych programu pomocowego – prosument. 

 

Rys. 11.  Rozkład zrealizowanych inwestycji na terenie kraju, stan na 31 lipca 2014r. 

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl 

 

Energia elektryczna zaś wytwarzana jest ze słońca za pomocą baterii fotowoltaicz-

nych. Są to urządzenia powszechnie dostępne, jednak jeszcze stosunkowo drogie dla indywi-



dualnego użytkownika. Energia produkowana dzięki tym urządzeniom może być magazyno-

wana w akumulatorach i wykorzystywana na potrzeby gospodarstwa, bądź sprzedawana do 

sieci elektroenergetycznej na podobnych zasadach jak w przypadku elektrowni wiatrowych. 

Dzięki wykorzystaniu słońca można również nagrzewać powietrze i suszyć nim plony 

albo biomasę. Ciepło wytwarzane w kolektorach słonecznych jest ciepłem niskotemperaturo-

wym, odpowiadającym potrzebom suszenia większości produktów rolnych, a zapotrzebowa-

nie na cele suszarnicze występuje głównie w okresie plonów, tj. od maja do października,  

i pokrywa się z okresem największej podaży energii promieniowania słonecznego w naszym 

kraju. 

 Rolnictwo dysponuje wieloma możliwościami wykorzystania energii odnawialnej. 

Jednym z nich jest czerpanie energii z ziemi, czyli geotermia. Inwestycja w tego typu infra-

strukturę energetyczną wymaga wysokich nakładów finansowych zależnych od lokalnego 

występowania dolnego źródła. Należy jednak zwrócić uwagę, że korzyści wynikające z wyko-

rzystania ciepła ziemi są znaczne. Geotermia w rolnictwie ma wiele zastosowań, dzięki któ-

rym produkcja pierwotna jak również inne działania na terenach wiejskich staną się mniej 

kapitałochłonne. Zastosowania geotermii w rolnictwie ilustruje Tabela nr 1. przedstawiająca 

konkretne temperatury wody oraz jej przykładowe wykorzystanie.  

  

Tab. 1. Zastosowanie geotermii w rolnictwie 

Temperatu-

ra w 

stopniach C  

    

    Przykłady zastosowań  

20   hodowla ryb  

40   podgrzewanie gleby  

 pływalnie  

50   hodowla grzybów    

60   hodowla zwierząt  

 uprawy szklarniowe  

70   chłodzenie  

80   ogrzewanie budynków i szklarni  

90   intensywne odladzanie  

100   suszenie wodorostów, trawy, warzyw itp.  

 pranie i suszenie wełny  

120   koncentracja roztworu soli  

130   odparowywanie w procesie rafinacji cukru  

140   konserwacja produktów spożywczych  

160   suszenie drewna  

Źródło: Opracowanie na podstawie http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=45&art=41 



 

Innymi formami korzystania z ciepła ziemi jest zastosowanie pomp ciepła, które służą 

do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, jak również centralnego ogrzewania w gospodar-

stwach domowych. Wykorzystując pompy ciepła pobieramy stałe ciepło z gruntu, które do-

prowadzane jest później do instalacji hydraulicznej. Stosowanie tego typu rozwiązań jest co-

raz bardziej popularne ze względu na obniżające się ceny urządzeń, jak również na oferowane 

przez WFOŚiGW dotacje bezpośrednie w wysokości 40% inwestycji.
13

   

Województwo łódzkie posiada znaczne zasoby różnorodnych źródeł energii odnawial-

nej. Na tym terenie najlepiej rozwija się działalność pozyskiwania energii z biomasy, nie-

mniej jednak, inne źródła również znajdują inwestorów korporacyjnych jak i indywidualnych.  

Daje to szanse spokojnie patrzeć w przyszłość energetyki oraz motywuje do wszelkich starań, 

by energia odnawialna stałą się jej dominującą formą.   

 

                       Wsparcie instytucjonalne i finansowe OZE na obszarach wiejskich  

 

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wprowadzone zostały wymagania, które kraj 

musi spełnić, by dostosować się do innych, bardziej rozwiniętych krajów wspólnoty. Wymo-

gi, o których mowa niosą za sobą dużo pracy, ale również możliwości rozwojowe oraz pomoc 

finansową. 

Inwestorzy chcąc produkować energię elektryczną bądź cieplną na obszarach wiej-

skich mają możliwość skorzystania z wielu ulg podatkowych ułatwiających działalność. Mo-

gą to być ulgi w podatku akcyzowym na wytwarzanie biopaliwa albo całkowite zwolnienie  

z akcyzy na sprzedaż energii z OZE. Sami rolnicy zaś mają możliwość korzystania z ulgi po-

datkowej inwestycyjnej z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń 

do produkcji energii z OZE.  

Pomimo znacznego postępu technologicznego, projekty inwestycyjne związane  

z energetyką odnawialną, wymagają większych nakładów finansowych niż projekty energety-

ki opartej na paliwach konwencjonalnych. Wychodząc naprzeciw inwestorom zainteresowa-

nym rozwojem OZE zostały uruchomione różnorodne źródła finansowania tychże inwestycji: 

 Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

 Regionalny Program Operacyjny, 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

                                                           
13

www.wfosigw.lodz.pl [dostęp: 30.7.2014]; 

http://www.wfosigw.lodz.p/


 Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowiący uzupełnienia 

krajowych środków publicznych, 

 Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, 

 dotacje i preferencyjne pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej, 

 granty z Eko Funduszu, 

 pożyczki z Banku Ochrony Środowiska, 

 środki własne jednostek samorządu terytorialnego, 

 fundusze celowe oraz środki prywatne inwestowane w ramach Partnerstwa Publiczno-

Prywatnego. 

Wyżej wymienione instrumenty wsparcia finansowego do inwestycji energetyki od-

nawialnej skierowane są do różnych podmiotów gospodarczych. Mogą z nich korzystać 

przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego jak również klienci indywidualni. Dla 

gospodarstw domowych i rolnych zlokalizowanych na obszarach wiejskich został specjalnie 

stworzony Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W jego ramach wsparcie finansowe mogą 

uzyskać projekty dotyczące wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, zlo-

kalizowane w miejscowościach należących do gminy wiejskiej albo w miejscowościach nale-

żących do gminy miejsko-wiejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys. Wsparcie mo-

że być przyznane m.in. na zakup maszyn i urządzeń służących do uprawy, zbioru, magazy-

nowania, przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, wykorzystywanych następnie, jako 

surowiec energetyczny lub substrat do produkcji materiałów energetycznych, w tym biopa-

liw.
14

 

Kolejnym wsparciem finansowych dla osób zamieszkałych na terenach wiejskich jest 

pomoc Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który co roku do-

konuje wyboru przedsięwzięć do dofinansowania, przeznaczając środki przede wszystkim na 

dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków Unii Euro-

pejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych. Dofinansowanie NFOŚiGW kiero-

wane jest na przedsięwzięcia służące osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych okre-

ślonych w Traktacie Akcesyjnym, w tym wymogów związanych z OZE. NFOŚiGW dofinan-

sowuje zadania zlokalizowane na terenach wiejskich takie, jak budowa lub modernizacja ma-

                                                           
14 Ocena konkurencyjności wykorzystania energii odnawialnej w województwie łódzkim, UMŁ, Łódź 2008; 



łych elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła przy udziale 

biomasy, budowa elektrowni wiatrowych czy kolektorów słonecznych itp.
15

  

 Dofinansowania unijne oraz ulgi, jakie można otrzymać w ramach pomocy na rozwój 

branży OZE są instrumentem znacznie wpływającym na poprawę ogólnej sytuacji energetyki 

odnawialnej. Oprócz ogólnokrajowych możliwości finansowania inwestycji ekologicznych, 

województwo łódzkie stara się promować energetykę odnawialną jak również prowadzi 

współpracę z państwami UE mającą na celu wymianę doświadczeń i transfer wiedzy oraz 

technologii dotyczących rozwoju OZE w regionie. Przedsięwzięcie, o którym mowa, to finan-

sowany z Programu Operacyjnego INTERREG IV C  Projekt Inicjatyw Regionalnych - Prio-

rytet 2: Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku - Podtemat: Energia i zrównoważony 

transport. Współpraca regionalna, w oparciu o projekt, ma na celu poprawę polityki regional-

nej dążąc do zoptymalizowania rozwoju OZE we wszystkich regionach partnerskich, wzmoc-

nienia pozycji regionów UE na rynkach światowych pionierów w tej dziedzinie jak również 

zmniejszenie uzależnienia UE od importu energii, zwłaszcza rosyjskiego importu gazu.
16

 

  Kolejną bardzo ciekawą inicjatywą w województwie łódzkim jest projekt Łódzkie 

Energetyczne, którego celem jest promocja marki regionalnej Łódzkie Energetyczne i jej po-

wiązanie z procesem budowania tożsamości regionu na rzecz podniesienia innowacyjności  

i konkurencyjności przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Dużo uwagi poświęca się w 

tym przedsięwzięciu promowaniu energetyki odnawialnej poprzez konferencje, filmy promo-

cyjne czy bilbordy informacyjne.
17

 

Opierając się na danych zawartych na rysunku nr 12, powinno odczuwać się zadowo-

lenie z poziomu wykorzystania funduszy unijnych na rozwój technologii odnawialnych źródeł 

energii. Województwo łódzkie znajduje się w czołówce polskich regionów w wykorzystaniu 

pieniędzy oferowanych przez Regionalny Program Operacyjny.  

Szeroki program wsparcia inwestycji z dziedziny energii odnawianej oferuje różne 

rozwiązania wspomagające ich rozwój. Jednak stale pojawiają się bariery skutecznie ograni-

czając rozkwit inwestycji ekologicznej energetyki. Często są to problemy wynikające z ogra-

niczeń dotyczących lokalizacji inwestycji (ochrona środowiska naturalnego) bądź ze skompli-

kowanych procedur administracyjnych. Niemniej jednak największą bolączką rozwoju OZE 

jak i innych nowoczesnych technologii jest niska świadomość społeczeństwa na temat możli-

wości i korzyści wynikających z wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  
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Rys. 12. Stan wykorzystania alokacji środków RPO na OZE na dzień 30 listopada 2011 roku. 

Źródło: Opracowanie IEO na podstawie danych pochodzących z Krajowego Systemu Informatycznego 

SIMIK 07-13, 2011r.  

 

Poruszając temat ograniczeń związanych z lokalizacją inwestycji OZE należy przyj-

rzeć się polskim uwarunkowaniom prawnym, które mają decydujący głos w tej sprawie. Wy-

mogi prawne i proceduralne związane z lokalizacją i uzyskaniem pozwolenia na realizację 

inwestycji określają: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo bu-

dowlane, Prawo energetyczne, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo ochrony środowiska, 

Ustawa o odpadach czy Prawo wodne i szereg innych, skutecznie regulując jak również ogra-

niczając możliwość inwestycji. 

 Prawo energetyczne stara się sprzyjać ekologicznym inwestycjom energetycznym ofe-

rując szereg udogodnień dla inwestorów. Najlepszym przykładem jest system zielonych certy-

fikatów, które gwarantują pochodzenie energii elektrycznej oraz wyszczególniają źródło 

energii, z którego została wyprodukowana, określając daty i miejsca produkcji. Ma to na celu 

usprawnić system sprzedaży energii elektrycznej oraz dostarczyć dodatkowy dochód osobom 

decydującym się na produkcję ekologicznej energii elektrycznej.
18

  

 Od wielu lat toczy się zażarta walka o uchwalenie ustawy o odnawialnych źródłach 

energii. Podpisanie jej przekładane jest z roku na rok, co w znacznej mierze spowalnia rozwój 

branży OZE. Gdyby ustawa weszła w życie wg projektu z końca 2012 roku, pozwalałaby 

sprzedawać prąd małym producentom energii bez koncesji oraz bez obowiązku prowadzenia 
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działalności gospodarczej. Póki co, inwestorzy muszą przechodzić długą drogę, by uzyskać 

możliwość sprzedawania wytworzonej energii odnawialnej.   

 

 Zakończenie 

 Pomimo wielu barier rozwojowych wynikających z utrudnień infrastrukturalnych, 

słabej świadomości społecznej dotyczącej wykorzystania źródeł energii odnawialnych – co za 

tym idzie braku wiedzy na temat możliwości wsparcia finansowego, powinno dostrzegać się 

silne strony inwestycji w OZE. Województwo łódzkie to region charakteryzujący się znacz-

nym potencjałem zasobów energii odnawialnej jak również ich dywersyfikacją. Stale rosnące 

zainteresowanie inwestycjami energetycznymi oraz aktywizacja lokalnej społeczności, daje 

szanse, by region centralny stał się liderem w promocji oraz wykorzystaniu OZE. Skutkiem 

tych działań będzie zrównoważony rozwój gospodarczy województwa oraz zwiększenie bez-

pieczeństwa energetycznego kraju.     

 

Streszczenie 

Artykuł przedstawia obecny stan wykorzystania energii odnawialnej na terenach wiej-

skich województwa łódzkiego. Omawiany jest temat gospodarowania źródłami energii kon-

wencjonalnej jak również odnawialnej. W artykule przedstawione są możliwości użytkowania 

OZE przez mieszkańców gospodarstw domowych i rolnych a także sposoby pozyskiwania 

środków finansowych na te cele w województwie łódzkim oraz innych regionach kraju.  

 

Słowa kluczowe 

Energia odnawialna, finansowanie OZE, OZE, fundusze unijne, fundusze krajowe,  

  

 Renewable energy on the countryside in the Lodz region 

The article presents the current state of the use of renewable energy in the countryside 

in the Lodz region. A subject of the management of energy sources- conventional as well as 

renewable is raised here. There are shown possibilities of using RES, which residents of 

households have,  also ways of raising financial resources for these purposes in Lodz region 

and in Poland.  
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Politechniki Łódzkiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania - praca badawcza dotyczy 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/
http://www.ekoportal.gov.pl/prawo_dokumenty_strategiczne/PodstawoweAkty/
http://wind-power.pl/strefy-energetyczne-wiatru-w-polsce/
http://www.wfosigw.lodz.p/
http://www.lodr-bratoszewice.pl/aktualnosci/nowoczesna-biogazownia-w-wojewodztwie-lodzkim
http://www.lodr-bratoszewice.pl/aktualnosci/nowoczesna-biogazownia-w-wojewodztwie-lodzkim


energetyki. Prowadzi własną firmę zajmującą się energią odnawialną oraz pracuje w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi. Stypendystka w ramach Projektu „Doktoranci – 

Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców – Akronim D-RIM. 

 


