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Zasoby energii odnawialnej w województwie œl¹skim
oraz mo¿liwoœci ich wykorzystania

Wprowadzenie
Wykorzystanie odnawialnych, przyjaznych dla œrodowiska naturalnego i cz³owieka Ÿróde³ energii jest istotnym czynnikiem zrównowa¿onego rozwoju ka¿dego regionu (w przypadku Polski takim obszarem jest województwo). Rozwój tych Ÿróde³ energii przyczynia siê
do ochrony œrodowiska, ochrony surowców energetycznych, wp³ywa korzystnie na rozwój
regionalny oraz pozwala tworzyæ nowe miejsca pracy zw³aszcza w sferach towarzysz¹cych
produkcji energii.
W roku 2005 Samorz¹d Województwa Œl¹skiego przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zleci³o wykonanie oceny potencja³u energii odnawialnych we wszystkich gminach powiatów ziemskich
obszaru województwa. Pracê wykona³ Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk z Krakowa (Bujakowski i in. 2005).
Województwo Œl¹skie znajduje siê w po³udniowej czêœci Polski zajmuj¹c obszar ponad
12,3 tys. km2. Na tej niewielkiej stosunkowo powierzchni (w kraju na 16 województw
14 miejsce) mieszka ponad 4,7 mln ludzi co daje najwy¿szy w kraju wskaŸnik gêstoœci
zaludnienia osi¹gaj¹cy a¿ 382 osoby/km2 wobec 122 osób/km2 w Polsce oraz 116 osób/km2
w pañstwach Unii Europejskiej. WskaŸnik ten mówi o ogromnym potencjale rynku zbytu
artyku³ów konsumpcyjnych, w tym energii zarówno elektrycznej jak i ciep³a. Specyficznym
elementem województwa, o wybitnie przemys³owym charakterze, jest aglomeracja górnoœl¹ska, która jest zespo³em stykaj¹cych siê ze sob¹ miast kontynuuj¹cych siê na d³ugoœci
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oko³o 70 kilometrów. Na tym terenie mieszka 2,8 mln osób tworz¹c œredni¹ gêstoœæ zaludnienia na poziomie 1900 osób/km2. Stolic¹ województwa jest miasto Katowice zlokalizowane w centralnej czêœci województwa i górnoœl¹skiej aglomeracji przemys³owej (Rocznik
GUS 2003).
Obszar objêty opracowaniem zosta³ wybrany przez zamawiaj¹cego tak, aby nie tworzyæ
konkurencji z sieciowymi systemami ciep³owniczymi istniej¹cymi w wiêkszych oœrodkach
miejskich. Jedynie w przypadku energii o charakterze regionalnym (energia wiatru, s³oñca,
wód termalnych) analiz¹ objêto ca³y obszar województwa.
Du¿e zró¿nicowanie geograficzne i gospodarcze województwa determinuje koniecznoœæ
rozpoznania i oceny tych zasobów w skali subregionu, powiatu a nawet gminy, co pozwala
na optymalny wybór rodzaju energii oraz skali zamierzonego przedsiêwziêcia.
Analizie poddano nastêpuj¹ce rodzaje energii odnawialnej:
— energiê z biogazu,
— energiê z biomasy,
— energiê s³oñca,
— energiê wiatru,
— energiê wód powierzchniowych,
— energiê geotermaln¹,
— energiê wód kopalnianych.
Opracowanie nie obejmuje biopaliw p³ynnych ze wzglêdu na œcis³e uzale¿nienie jej
wdro¿enia od decyzji podejmowanych na szczeblu krajowym. Specyfika poszczególnych
rodzajów energii wymaga³a indywidualnego podejœcia do oszacowania zasobów ka¿dego
typu energii odnawialnej. W zale¿noœci od wielkoœci tych zasobów oraz mo¿liwoœci ich
pozyskania w kategoriach techniczno-ekonomicznych wprowadzono trzy strefy odpowiadaj¹ce najwiêkszemu, œredniemu i ma³emu potencja³owi poszczególnych Ÿróde³ energii
odnawialnej bior¹c pod uwagê wspó³czesne, mo¿liwe do zastosowania technologie. Ci¹g³y
postêp technologiczny, którego efektem jest miêdzy innymi wzrost sprawnoœci urz¹dzeñ
oraz spadek ich cen, wp³ynie korzystnie na otrzymane wskaŸniki, zwiêkszaj¹c konkurencyjnoœæ odnawialnych Ÿróde³ energii w stosunku do energii opartej o konwencjonalne
surowce energetyczne.
Charakterystyka analizowanych rodzajów energii odnawialnej na obszarze województwa œl¹skiego mo¿e stanowiæ wa¿ny zasób informacji dla zainteresowanych ich wykorzystaniem stanowi¹c istotne narzêdzie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

1. Biogaz
Biogaz powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, podczas
której substancje organiczne rozk³adane s¹ przez bakterie na zwi¹zki proste. Biogaz wykorzystywany do celów energetycznych powstaje w wyniku fermentacji:
— odpadów organicznych na sk³adowiskach odpadów (wysypiskach œmieci) (rys. 1),
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— osadów œciekowych w oczyszczalniach œcieków (rys. 1),
— odpadów zwierzêcych i roœlinnych w gospodarstwach rolnych (rys. 2),
W województwie œl¹skim wytwarza siê rocznie ponad 1,5 mln Mg odpadów komunalnych, które w zdecydowanej wiêkszoœci podlegaj¹ sk³adowaniu. W sk³adowiskach
proces fermentacji zachodzi w sposób niekontrolowany, stwarzaj¹c tym samym zagro¿enie dla œrodowiska naturalnego, wynikaj¹ce zarówno z emisji do atmosfery metanu,
uznawanego za gaz cieplarniany a stanowi¹cego g³ówny sk³adnik biogazu, jak równie¿
z faktu, ¿e metan przy stê¿eniu 5–15% tworzy z powietrzem mieszaninê wybuchow¹.
Zwykle przyjmuje siê, ¿e z jednej tony odpadów komunalnych mo¿na uzyskaæ maksymalnie 20 m3 biogazu wysypiskowego o œredniej wartoœci opa³owej oko³o 18 MJ/m3,
a efektywnie energetycznie odgazowanie wymaga odpowiedniej iloœci odpadów zdeponowanych na sk³adowisku (Dudek, Rachwalski 1998). Kryteria takie spe³nia aktualnie
6–7 sk³adowisk, z których czêœæ jest ju¿ wyposa¿ona w instalacje odgazowuj¹ce, a najkorzystniejsze warunki wystêpuj¹ w Poczesnej (powiat czêstochowski) i w Knurowie
(powiat gliwicki) (rys. 1).
W œrednich i du¿ych oczyszczalniach œcieków osady œciekowe z regu³y poddawane
s¹ procesowi fermentacji umo¿liwiaj¹cej ich zagospodarowanie do rekultywacji terenów
zdegradowanych lub przez rolnictwo, jako cennego nawozu. Fermentacja odbywa siê
w zamkniêtych komorach fermentacyjnych, gdzie znaczna czêœæ materii organicznej zostaje
zredukowana oraz zostaje wytworzony biogaz. W przypadku œcieków pochodz¹cych
z sektora komunalnego, z dop³ywaj¹cych do oczyszczalni 1000 m3 œcieków mo¿na uzyskaæ
do 200 m3 biogazu (przeciêtnie 80 m3) o zawartoœci metanu na poziomie oko³o 60%
i wartoœci opa³owej 21,6 MJ/m3. Pomimo, ¿e wykorzystanie biogazu z fermentacji osadów
œciekowych, z energetycznego punktu widzenia ma znaczenie wy³¹cznie lokalne, w praktyce
ograniczone do obiektów oczyszczalni, to mo¿e istotnie wp³yn¹æ na koszt zakupu noœników
energii (rys. 1).
Obszar województwa œl¹skiego charakteryzuje siê wysokim stopniem rozdrobnienia
gospodarstw rolnych, co szczególnie w przypadku pog³owia byd³a ma istotny wp³yw
na wielkoœæ potencja³u biogazu rolniczego. Inna jest sytuacja w przypadku drobiu, hodowanego w wiêkszoœci w du¿ych gospodarstwach. Obornik i gnojowica, a tak¿e inne
odpady powstaj¹ce w gospodarstwach prowadz¹cych produkcjê zwierzêc¹, winny zostaæ
przetworzone g³ównie ze wzglêdu na ochronê œrodowiska. Jedn¹ z metod ich przetworzenia jest fermentacja beztlenowa w biogazowniach rolniczych, dziêki czemu uzyskuje siê nawóz rolniczy o parametrach korzystniejszych od surowej gnojowicy b¹dŸ
obornika oraz wartoœciowy energetycznie biogaz. Przyjmuje siê œredni¹ zawartoœæ metanu
w biogazie rolniczym na poziomie 65%, a wartoœæ opa³ow¹ 23,4 MJ/m3. Œrednie wielkoœci
jednostkowej produkcji biogazu w przeliczeniu na jedn¹ sztukê mo¿na przyj¹æ: dla byd³a –
589 m3/rok, dla trzody chlewnej – 67,8 m3/rok i dla drobiu – 2,74 m3/rok. Przyjmuje siê
nastêpuj¹ce wskaŸniki produktywnoœci biogazu w przeliczeniu na 1 SD (sztukê du¿¹):
dla byd³a – 589 m3/(rok SD), dla trzody chlewnej – 339 m3/(rok SD) i dla drobiu
1369 m3/(rok SD).

412

Rys. 1. Gminy woj. œl¹skiego wyró¿nione ze wzglêdu na istniej¹cy potencja³ techniczny biogazu
ze sk³adowisk odpadów i oczyszczalni œcieków
Fig. 1. The various gmina of the Silesian Voivodship presented based on their extant technical potential
of biogas obtained from waste disposal facilities and sewage treatment facilities
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Rys. 2. Gminy woj. œl¹skiego wyró¿nione ze wzglêdu na istniej¹cy potencja³ techniczny biogazu
z biogazowni rolniczych
Fig. 2. The various gmina of the Silesian Voivodship presented based on their extant technical potential
of biogas obtained from farm biogas facilities

414
Najkorzystniejsze warunki do produkcji i wykorzystania biogazu rolniczego istniej¹
w powiatach: zawierciañskim, czêstochowskim, raciborskim oraz lublinieckim (rys. 2).

2. Biomasa
Biomasa jest substancj¹ organiczn¹ powsta³¹ w procesie akumulowania energii s³onecznej. Uwa¿a siê generalnie, ¿e bilans dwutlenku wêgla powstaj¹cego w procesie spalania
biomasy jest równy zeru ze wzglêdu na poch³anianie go w procesie fotosyntezy – dotyczy
to g³ównie roœlin, które spalane s¹ w okresie 1–3 lat od nasadzenia. Inaczej sytuacja
przedstawia siê w przypadku spalania drewna, którego czas wzrostu wynosi kilkanaœcie
a nawet kilkadziesi¹t lat. Jednoczeœnie emisja dwutlenku siarki jest mniejsza ni¿ w przypadku spalania wêgla, a nawet oleju opa³owego. Pomimo korzystnych efektów ekologicznych, wykorzystanie biomasy na cele energetyczne stwarza jednak szereg problemów.
Przygotowanie paliwa wymaga z regu³y przeprowadzenia takich zabiegów jak: suszenie,
rozdrabnianie i ewentualnie prasowanie. Transport wilgotnego b¹dŸ nieprzetworzonego
paliwa jest kosztowny, a przy wiêkszych odleg³oœciach nieracjonalny. W³aœciwy proces
spalania biomasy sta³ej mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w specjalnych, odpowiednich dla
danego rodzaju paliwa urz¹dzeniach. W praktyce wykorzystywane s¹ jako biopaliwa sta³e:
s³oma, drewno odpadowe (trociny, zrêbki, kawa³ki drewna, kora, brykiety, pelety – Guzenda, Œwigoñ 1997), biomasa z upraw energetycznych (np. wierzba, robinia akacjowa,
szybko rosn¹ce trwa³e roœliny trawiaste, itp. – Koœcik 2003). Wartoœæ opa³owa s³omy wynosi
oko³o 13 MJ/kg, a drewna 10–18 MJ/kg, zale¿nie od wilgotnoœci (Grzybek i in. 2001).
Uprawa roœlin dostarczaj¹cych surowców energetycznych mo¿e byæ istotnym czynnikiem
aktywizuj¹cym gospodarkê roln¹, stanowiæ alternatywê dla tradycyjnych upraw rolniczych
oraz stwarzaæ mo¿liwoœci wykorzystywania pod te w³aœnie uprawy terenów nie nadaj¹cych
siê pod uprawy rolnicze (np. zanieczyszczonych, podtapianych, itp.). Warto jednak pamiêtaæ, ¿e praktyczne doœwiadczenia w zakresie upraw roœlin przeznaczonych na cele
energetyczne s¹ jeszcze dosyæ skromne, a trwa³oœæ plantacji wynosi z regu³y 15–25 lat.
Ewentualne negatywne skutki przyrodnicze mog¹ siê pojawiaæ ze znacznym opóŸnieniem,
st¹d rozs¹dek nakazuje du¿¹ ostro¿noœæ w zak³adaniu du¿ych plantacji na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych. Najlepsze warunki do wykorzystania na cele energetyczne s³omy posiadaj¹ powiaty: czêstochowski i k³obucki, a biomasy drzewnej powiaty:
czêstochowski, ¿ywiecki i zawierciañski (rys. 3).
Województwo œl¹skie obfituje w tereny zanieczyszczone w takim stopniu, ¿e nie powinny byæ przeznaczane na cele rolnicze, a szans¹ na ich gospodarcze wykorzystanie mog¹
byæ uprawy energetyczne, gdzie dodatkowym efektem bêdzie poprawa stanu czystoœci
gleby. Trzeba jednak zwróciæ uwagê na fakt, ¿e nie wszystkie zjawiska zwi¹zane z migracj¹
zanieczyszczeñ zachodz¹ce w pe³nym cyklu, od wzrostu roœlin do ich spalenia, zosta³y
dotychczas dog³êbnie zbadane i poznane, powinniœmy do tego typu nasadzeñ podchodziæ
z ostro¿noœci¹, przynajmniej do czasu wyjaœnienia istniej¹cych w¹tpliwoœci.
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Rys. 3. Gminy woj. œl¹skiego wyró¿nione ze wzglêdu na istniej¹cy potencja³ techniczny biomasy
(s³omy, siana, drewna)
Fig. 3. The various gmina of the Silesian Voivodship presented based on their extant technical potential
of biomass (straw, hay, wood)
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Plantacje upraw energetycznych mog¹ byæ generalnie zak³adane na obszarze ca³ego
województwa, decydowaæ bêd¹ lokalne uwarunkowania, ale du¿e plantacje nie powinny
powstawaæ na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych lub krajobrazowych, np.
parków krajobrazowych (PK Stawki, PK Orlich Gniazd, PK Beskidu Ma³ego, PK Beskidu
¯ywieckiego, PK Beskidu Œl¹skiego).

3. Energia s³oneczna
Energia s³oneczna jest podstawowym i pierwotnym Ÿród³em energii dla naszej planety,
a inne Ÿród³a s¹ tylko jej pochodnymi – wyj¹tkiem jest tutaj energia geotermiczna, która
istnieje niezale¿nie od energii s³onecznej. Energiê promieniowania s³onecznego mo¿na
wykorzystaæ bezpoœrednio do produkcji energii elektrycznej i ciep³ej wody, poprzez zastosowanie odpowiednich systemów (Ró¿ycki, Szramka 2000). Olbrzymi¹ zalet¹ technologii
s³onecznych s¹ prawie zerowe ekonomiczne i ekologiczne koszty eksploatacyjne.
Aktualnie najbardziej rozwiniête s¹ technologie konwersji termicznej promieniowania
s³onecznego, oparte na wykorzystaniu kolektorów s³onecznych. W polskich warunkach s¹
one przydatne w zasadzie wy³¹cznie do przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej, poniewa¿
oko³o 80 % ca³kowitej rocznej sumy nas³onecznienia przypada na szeœæ miesiêcy sezonu
wiosenno-letniego (od kwietnia do wrzeœnia).
Produkcja energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych nie jest jeszcze konkurencyjna cenowo do Ÿróde³ konwencjonalnych i bywa stosowana jedynie w wyj¹tkowych
okolicznoœciach. Uzasadnionym wydaje siê jednak przekonanie, ¿e postêp technologiczny
w produkcji ogniw spowoduje obni¿enie ich kosztów oraz podniesie sprawnoœæ, co miejmy
nadziejê umo¿liwi wykorzystanie powszechnie dostêpnego i praktycznie niewyczerpalnego
Ÿród³a energii.
Zró¿nicowanie warunków wykorzystania energii s³onecznej na terenie województwa
œl¹skiego jest niewielkie, mieœci siê w granicach 10%, z uwagi na ma³¹ rozci¹g³oœæ geograficzn¹ województwa (Kruca³a 2000). Nieco korzystniejszymi warunkami charakteryzuj¹
siê po³udniowo-wschodnie obszary województwa (powiaty: wodzis³awski, raciborski, cieszyñski), ale mo¿na przyj¹æ, ¿e na ca³ym obszarze województwa potencja³ energii cieplnej
wytworzonej z energii s³onecznej mieœci siê w granicach 1,5–1,9 GJ/m2/rok.

4. Energia wiatru
Energia wiatru, zwi¹zana z ruchem mas powietrza w atmosferze ziemskiej jest przekszta³con¹ form¹ energii s³onecznej (Lorenc 2004). Pozyskiwanie jej odbywa siê w si³owniach wiatrowych, które przetwarzaj¹ energiê ruchu mas powietrza na energiê elektryczn¹.
Zwykle pracuj¹ one w zakresie prêdkoœci wiatru 3–25 m/s. Województwo œl¹skie nie posiada
wybitnych warunków dla instalowania si³owni wiatrowych. Jedynie po³udniowo-wschodnie
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Rys. 4. Klasyfikacja obszarów ze wzglêdu na potencja³ techniczny wiatru na wysokoœci 60 m
Fig. 4. Regions classified based on the technical potential of wind at the altitude of 60 m
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krañce powiatu ¿ywieckiego (gminy Koszarawa i Jeleœnia) mo¿na wskazaæ jako obszary
o korzystnych warunkach, a czêœci powiatów czêstochowskiego i k³obuckiego, ewentualnie
bielskiego i cieszyñskiego jako obszary o warunkach umiarkowanych (rys. 4). Warto jednak
zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w znacznej czêœci s¹ to jednoczeœnie obszary o wysokich walorach
przyrodniczych i krajobrazowych, wobec czego ewentualna instalacja si³owni wiatrowych
by³aby trudna do pogodzenia z szerzej pojêtymi interesami ochrony tych walorów.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê i raczej niewielkie potencjalne korzyœci i pokaŸne straty,
nie nale¿y wi¹zaæ du¿ych nadziei z t¹ technologi¹ wytwarzania energii w województwie
œl¹skim. Nale¿y jednak¿e obserwowaæ rozwój technologii wiatrowych dla ich potencjalnego
wdro¿enia w przysz³oœci.

5. Hydroenergia
Zasoby energetyczne wód powierzchniowych zale¿¹ od dwóch czynników: przep³ywów
i spadów. Teren województwa œl¹skiego jest mocno zró¿nicowany pod wzglêdem ukszta³towania powierzchni, co ma istotny wp³yw na mo¿liwoœci energetycznego wykorzystania
zasobów wodnych. Mo¿liwoœci budowy du¿ych obiektów energetyki wodnej w województwie œl¹skim zosta³y w zasadzie wykorzystane, aktualnie istniej¹ jedynie warunki dla
rozwoju tzw. ma³ej energetyki wodnej.
Wykorzystanie energetyczne wód powierzchniowych wymaga wykorzystania obiektów
hydrotechnicznych, z regu³y piêtrz¹cych. Budowa takich obiektów wy³¹cznie w celach
energetycznych jest ekonomicznie nieuzasadniona, a czêsto równie¿ ekologicznie w¹tpliwa.
Uzasadnione, a czasem wrêcz atrakcyjne, mo¿e siê okazaæ wykorzystanie istniej¹cych,
a niezagospodarowanych energetycznie b¹dŸ wykorzystywanych w przesz³oœci obiektów.
W województwie œl¹skim zinwentaryzowano takich obiektów ponad 130, a na kilkunastu
z nich mo¿liwe jest uzyskanie nawet kilkuset kilowatów mocy elektrycznej. Szczególnie
dobre warunki dla budowy ma³ych elektrowni wodnych posiadaj¹ powiaty na po³udniu
województwa, gdzie sieæ rzeczna jest bardzo rozwiniêta oraz wystêpuj¹ du¿e spadki rzek
i potoków, wynikaj¹ce z podgórskiego charakteru tych terenów. Centralne powiaty województwa maj¹ dobre warunki dla rozwoju ma³ej energetyki wodnej, szczególnie ze wzglêdu
na znaczne pofa³dowanie terenu oraz dobrze rozwiniêt¹ sieæ rzeczn¹. Liczne spiêtrzenia
i zbiorniki wodne stwarzaj¹ dodatkow¹ zachêtê dla potencjalnych inwestorów. Pó³nocna
czêœæ województwa posiada przeciêtne naturalne warunki dla energetycznego wykorzystania lokalnych zasobów wodnych, szczególnie ze wzglêdu na niewielkie spadki, jednak
wszystkie zinwentaryzowane na tym obszarze obiekty piêtrz¹ce s¹ w dobrym stanie technicznym, co powinno korzystnie wp³ywaæ na koszty inwestycji (rys. 5).
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Rys. 5. Klasyfikacja obszarów ze wzglêdu na potencja³ techniczny wód powierzchniowych
Fig. 5. Regions classified based on the technical potential of surface water
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6. Energia geotermalna
Wody geotermalne wystêpuj¹ wprawdzie na znacznej czêœci terytorium kraju, nie oznacza
to jednak, ¿e na ca³ym tym obszarze istniej¹ obecnie korzystne warunki techniczno-ekonomiczne dla ich wykorzystania. W zasadzie efektywne ekonomicznie mo¿e byæ zagospodarowanie wód termalnych o dowolnej temperaturze, czynnikiem decyduj¹cym o op³acalnoœci jest charakterystyka odbiorcy energii i parametry cechuj¹ce jego system grzewczy
(Ró¿ycki, Szramka 1999). Analizuj¹c wykorzystanie wód termalnych w istniej¹cych obiektach mieszkalnych, wybudowanych w tradycyjnych technologiach budowlanych, do centralnego ogrzewania i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej, mo¿na generalnie przyj¹æ, ¿e
wykorzystanie wody o temperaturach powy¿ej 40°C mo¿e byæ ekonomicznie uzasadnione.
Temperatura wody geotermalnej nie jest jedynym parametrem okreœlaj¹cym wielkoœæ mo¿liwej do uzyskania mocy cieplnej z danego Ÿród³a, równie istotna jest wydajnoœæ zbiornika,
skutkuj¹ca okreœlon¹ wielkoœci¹ wyp³ywu wody z otworu geotermalnego. Warto jednak
zwróciæ uwagê na fakt, ¿e temperatura ponad 40°C wstêpuje na g³êbokoœciach ponad
1200 m, co w sposób decyduj¹cy rzutuje na koszty inwestycji geotermalnych. Pamiêtaæ
nale¿y tak¿e o stopniu mineralizacji wód termalnych, która mo¿e mieæ du¿y wp³yw na
sposób ich wykorzystania (np. w balneoterapii) i jednoczeœnie na koszty przedsiêwziêcia generowane koniecznoœci¹ wykonania drugiego odwiertu dla zat³aczania wód lub ich
utylizacji z zastosowaniem nowoczesnych technologii (Bujakowski, Tomaszewska 2007).
Przedsiêwziêcia z tego zakresu mog¹ wiêc byæ podejmowane g³ównie przez du¿e i silne
finansowo podmioty gospodarcze. Samorz¹dy i mniejsze podmioty gospodarcze mog¹ byæ
tak¿e zainteresowane wykorzystaniem zasobów œrednio, a nawet niskotemperaturowych,
pozyskiwanych z g³êbokoœci kilkuset, ewentualnie niewiele ponad 1000 m (koszty odwiertów, a tym samym koszty instalacji s¹ wielokrotnie ni¿sze). Szczególnie interesuj¹ce
mog¹ byæ próby wykorzystania dosyæ licznych, istniej¹cych odwiertów wykonanych dla
celów innych ni¿ geotermalne. Wykorzystanie do ogrzewania wód œrednio i niskotemperaturowych wymaga wprawdzie podniesienia ich temperatury przy pomocy pomp ciep³a,
ale s¹ to rozwi¹zania sprawdzone i dosyæ rozpowszechnione. Najkorzystniejsze warunki
rozwoju systemów pozyskiwania energii geotermalnej wystêpuj¹ w po³udniowo-wschodniej
czêœci powiatów: czêstochowskiego i zawierciañskiego oraz w po³udniowo-zachodniej
czêœci powiatu cieszyñskiego. Jednak nawet w wymienionych powiatach warunki hydrogeotermalne, na stosunkowo niewielkiej przestrzeni mog¹ siê ró¿niæ w sposób istotny,
zarówno w wyniku zmian porowatoœci i przepuszczalnoœci utworów zbiornika, jak i zmian
jego g³êbokoœci wystêpowania (Ró¿kowski 1996) (rys. 6).

7. Energia wód kopalnianych
Wody kopalniane wypompowywane na powierzchniê stanowi¹ noœnik umo¿liwiaj¹cy
transport energii geotermalnej na powierzchniê ziemi, gdzie mo¿e byæ w ³atwy sposób
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Rys. 6. Klasyfikacja obszarów woj. œl¹skiego ze wzglêdu na potencja³ techniczny energii geotermalnej
Fig. 6. Various regions of the Silesian Voivodship, classified based on the technical potential
of geothermal energy
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Rys. 7. Klasyfikacja gmin woj. œl¹skiego ze wzglêdu na potencja³ techniczny wód kopalnianych
Fig. 7. Various regions of the Silesian Voivodship, classified based on the technical potential of mine waters
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wykorzystana. Wprawdzie mo¿liwoœæ taka ograniczona jest wy³¹cznie do obszarów, na
których wystêpuj¹ zak³ady górnicze – a wody te s¹ z regu³y zanieczyszczone, mocno
zasolone i znacznie sch³odzone w wyniku wymiany ciep³a z otoczeniem – mimo to mo¿liwe
do uzyskania jednostkowe moce cieplne mog¹ wynosiæ nawet kilka megawatów (Rogo¿,
Posy³ek 2000; Sonik-Heliasz 2001, 2007). Najkorzystniejsze warunki dla wykorzystania
energii wód kopalnianych istniej¹ w gminach: Rydu³towy (powiat wodzis³awski), Czerwionka Leszczyny (powiat rybnicki), Miko³ów (powiat miko³owski), Bojszowy, Bieruñ,
Lêdziny (powiat bieruñsko-lêdziñski), CzeladŸ i Bêdzin (powiat bêdziñski) (rys. 7).

Wnioski
Na terenie województwa œl¹skiego istniej¹ œrednie w skali Polski warunki pozyskania
energii ze Ÿróde³ odnawialnych.
Potencja³ biomasy na terenie województwa mo¿na uznaæ za du¿y i mo¿liwy do wykorzystania na przewa¿aj¹cej jego czêœci. Dla analizowanego województwa, podobnie jak
w ca³ym kraju, udzia³ biomasy bêdzie dominuj¹cy w bilansie energii wytwarzanej ze Ÿróde³
odnawialnych. Pojawiaj¹ siê pozytywne sygna³y, œwiadcz¹ce o zainteresowaniu uprawami
energetycznymi. W rozwoju tych upraw nale¿y zachowaæ raczej umiar, do czasu zebrania
wiêkszych doœwiadczeñ. Wbrew niektórym uproszczonym s¹dom za³o¿enie plantacji jest
kosztowne, a wydajnoœæ biomasy z jednostki powierzchni, wp³ywaj¹ca na op³acalnoœæ
ekonomiczn¹, zale¿y od wielu czynników. Bardzo po¿yteczne dla województwa by³oby
gruntowne rozpoznanie mo¿liwoœci i skutków wykorzystania pod uprawy energetyczne gleb
zanieczyszczonych i zdegradowanych.
O wykorzystaniu energetycznym biogazu decydowaæ bêd¹ g³ownie korzyœci œrodowiskowe nie zaœ ekonomiczne. Instalacje do odzysku biogazu na sk³adowiskach odpadów
komunalnych, chroni¹ce atmosferê przed emisj¹ gazów cieplarnianych, s¹ wymagane zarówno przepisami UE jak i polskimi. Ocena ekonomiczna winna udzieliæ odpowiedzi
w zakresie mo¿liwoœci i sposobu wykorzystania zebranego biogazu. Województwo œl¹skie
posiada jedne z najlepszych warunków w kraju dla rozwoju tych technologii, a czynnikiem
przes¹dzaj¹cym o efektach mo¿e staæ siê skutecznoœæ w egzekwowaniu obowi¹zuj¹cego
prawa. Tak¿e g³ównie ze wzglêdu na korzyœci œrodowiskowe nale¿y wspieraæ powstawanie
i rozwój biogazowni rolniczych, chocia¿ dla zainteresowanego rolnika decyduj¹ce bêd¹
efekty energetyczne liczone w kategoriach ekonomicznych.
W ca³ym województwie istniej¹ dobre, w niewielkim stopniu zró¿nicowane, warunki do
wykorzystania energii s³onecznej. Instalacje z kolektorami s³onecznymi do produkcji ciep³ej
wody u¿ytkowej staj¹ siê w regionie zjawiskiem coraz czêstszym, a g³ówn¹ barier¹ w ich
dalszym upowszechnieniu s¹ ci¹gle wysokie, ale konsekwentnie malej¹ce, koszty instalacji.
Jeszcze w po³owie ubieg³ego wieku wykorzystanie energetyczne cieków wodnych by³o
zjawiskiem powszechnym. M³yny wodne pracowa³y wszêdzie gdzie istnia³y dogodne ku temu
warunki, zdarza³o siê, ¿e nawet w niewielkiej od siebie odleg³oœci. Dodatkow¹ ich zalet¹,
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oprócz produkcji czystej energii, by³o spowalnianie sp³ywu wód powierzchniowych intensyfikuj¹ce ich przenikanie do zbiorników podziemnych, a nawet „sp³aszczanie” fali powodziowej. Czêœæ obiektów infrastruktury hydrotechnicznej z tamtego okresu zachowa³a siê w niez³ym stanie i dzia³ania zmierzaj¹ce do ich wykorzystania energetycznego nale¿a³oby wspieraæ.
Mo¿liwoœci wykorzystania energii geotermalnej s¹ zale¿ne od lokalnych uwarunkowañ.
Na terenie województwa œl¹skiego mo¿na wyró¿niæ takie obszary, w których wystêpuj¹
korzystne warunki dla geotermii, przynajmniej œrednio i niskotemperaturowej. Efektywne
ich wykorzystanie nie bêdzie spraw¹ prost¹, mo¿e ono jednak przynieœæ korzyœci nie tylko
ekologiczne ale tak¿e gospodarcze, czego przyk³adem s¹ k¹pieliska geotermalne znajduj¹ce
siê w pobliskiej S³owacji.
Wykorzystanie energii wiatrowej w województwie najprawdopodobniej nie rozwinie siê
na szersz¹ skalê, do wymiaru istotnego dla ca³oœciowego bilansu energetycznego. Przypadki
budowy si³owni wiatrowych o mniejszych mocach bêd¹ mia³y charakter jednostkowy wybitnie lokalny.
Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e w³aœciwe rozpoznanie i optymalne wykorzystanie
lokalnego potencja³u odnawialnych Ÿróde³ energii mo¿e mieæ du¿e znaczenie dla przysz³ego
rozwoju tej dziedziny energetyki i co siê z tym wi¹¿e zrównowa¿onego rozwoju regionu.
Trafne decyzje jednostek samorz¹dowych na poziomie województwa, a przede wszystkim
gminy mog¹ stanowiæ znakomite przyk³ady do naœladowania, natomiast wszelkie b³êdy
mog¹ tylko zniechêcaæ zainteresowanych.
Zasób informacji zawarty w opracowaniach rozpoznaj¹cych potencja³ zasobowy w skali
regionalnej, umo¿liwia prezentacjê lokalnych walorów potencjalnemu inwestorowi oraz
mo¿e byæ istotnym narzêdziem w podejmowaniu decyzji o znaczeniu strategicznym. Inwestor podejmuj¹c decyzjê o realizacji procesu inwestycyjnego otrzymuje w ten sposób
podstawowe dane dla opracowania studiów op³acalnoœci i wykonalnoœci danego przedsiêwziêcia. Dotychczasowe doœwiadczenia wskazuj¹, ¿e najbardziej kompetentnymi podmiotami do poszukiwania inwestorów s¹ jednostki administracji samorz¹dowej tj.: gminy,
powiaty i województwo. Cel ten najlepiej osi¹ga siê wykorzystuj¹c opracowanie, które przy
doœæ ogólnym stopniu szczegó³owoœci, winno byæ zamawiane przez samorz¹d województwa. Wykorzystanie wyników analiz i ich wdra¿anie powinno byæ przedmiotem dzia³añ na
szczeblu najmniejszej samorz¹dowej jednostki tj. gminy. Taka droga rozwoju wykorzystania
energii ze Ÿróde³ odnawialnych wydaje siê najskuteczniejsza i jednoczeœnie zapewniaj¹ca
najlepsz¹ wspó³pracê z inwestorem (np. poprzez Partnerstwo Publiczno Prywatne), kontrolê
i wp³yw na podejmowane decyzje.
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ZASOBY ENERGII ODNAWIALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŒL¥SKIM ORAZ MO¯LIWOŒCI ICH WYKORZYSTANIA

S³owa kluczowe
Odnawialne Ÿród³a energii, województwo œl¹skie, strategia rozwoju regionu,
Streszczenie
Odnawialne Ÿród³a energii maj¹ ugruntowan¹, mocn¹ pozycjê w polityce i gospodarce bardzo wielu pañstw.
Pozycja ta wynika z powszechnego poczucia koniecznoœci oszczêdzania tradycyjnych paliw kopalnych oraz
ochrony œrodowiska naturalnego i zachowania go w zminimalizowanym uszkodzeniu dla nastêpnych pokoleñ.
Aby realizowaæ program wykorzystania tych Ÿróde³ energii potrzebne s¹ odpowiednie narzêdzia podejmowania
decyzji. Z uwagi na to, ¿e s¹ to decyzje strategiczne, zwi¹zane ze znaczn¹ kapita³och³onnoœci¹ stosowanych
rozwi¹zañ, du¿¹ wartoœæ maj¹ rzetelne oceny wielkoœci zasobów energii z tych Ÿróde³.
W pracy przedstawiono wyniki badañ i ocen wielkoœci zasobów energii dla wszystkich rodzajów Ÿróde³
energii odnawialnej jakie mog¹ byæ wykorzystywane na obszarze województwa œl¹skiego. Oceny maj¹ charakter
wstêpny i umo¿liwiaj¹ podjêcie decyzji na pierwszym etapie procedury inwestycyjnej. Wyniki opracowania s¹
tak¿e form¹ oferty inwestycyjnej najmniejszej jednostki administracyjnej jak¹ jest gmina. Przejrzystoœæ informacji
zapewnia prezentacja wyników na podk³adzie mapy województwa z podzia³em na powiaty i gminy.
Tego typu narzêdzie strategii gminy powinno byæ opracowane dla ka¿dego województwa w Polsce.
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RENEWABLE ENERGY RESOURCES IN THE SILESIAN VOIVODSHIP (SOUTHERN POLAND)
AND THEIR POTENTIAL UTILIZATION

Key words
Renewable energy resources; the Silesian Voivodship; regional development strategy
Abstract
The use of renewable, environment and people friendly, energy sources is an important sustainable development factor for any region. In the case of Poland such region is the voivodship. The development of these energy
sources benefits environmental protection and the conservation of energy resources. It has a positive impact on the
development of the region and facilitates the creation of new jobs, especially in sectors related to energy
production.
In the year 2005, the government of the Silesian Voivodship, co-financed by Voivodship Fund for Environmental Protection and Water Management in Katowice, contracted the Mineral and Energy Economy
Research Institute of the Polish Academy of Sciences in Cracow to asses the renewable energy potential in every
gmina of every powiat in the voivodship (Bujakowski W., i inni 2005)
The Silesian Voivodship is located in southern Poland and constitutes an area of 12,300 square kilometers. Out
of sixteen Polish voivodships, it is the fourteenth in size. This relatively small area is inhabited by over 4.7 million
people, which gives it the highest population density in the country – 382 persons per square kilometer, compared
with the Polish average of 122 persons per square kilometer, and the European Union average of 116 persons per
square kilometer. These numbers show the large potential market for consumer products, including energy (both
electricity and heat). The particularly characteristic trait of the voivodship is the industrial Upper Silesian
Agglomeration – a 70-kilometer long, practically continuous urban stretch of interlocking cities. The Agglomeration is inhabited by 2.8 million people, resulting in the population density of 1,900 persons per square
kilometer. The voivodship has its capital in the city of Katowice, which is centrally placed and part of the industrial
Upper Silesian Agglomeration (GUS 2003).
The region of the study was chosen in such a way as not to interfere with the heating system networks, in place
in the larger cities. The analysis encompassed the entire voivodship only in the case of energy sources which
are regional in character, such as wind, solar, and hydrothermal energy. The high geographic and economic
differentiation encountered in the voivodship made it necessary to recognize and assess the resources in question
on subregional basis, working on the level of the powiat, and even the gmina. This allows for the selection of
optimal type of energy source and of the appropriate scale of the intended endeavor.
Analyzed were the following kinds of renewable energy:
— biogas energy,
— biomass energy,
— solar energy,
— wind energy,
— surface water energy,
— geothermal energy,
— mine water energy.
The study does not encompass liquid biofuels due to the fact that their implementation is strictly subject to
decisions made on the national level. The nature of the different types of energy made it necessary to asses the
renewable energy resources on individual basis. In relation to the extent of the resources, as well as the technical
and economical feasibility of their attainment, and taking into consideration contemporary available technology,
three levels were implemented. They correspond to the highest, medium and small potential of the individual
renewable energy sources. Continuous technological progress, resulting in – among others – the increase in
equipment efficiency and decrease in prices, will have a positive effect on the obtained indicators, increasing the
competitiveness of renewable energy sources in relation to energy based on conventional mineral resources.
The characteristics of analyzed renewable energy sources in the Silesian Voivodship may constitute
a significant source of information for interested parties, forming an important investment decision-making tool.

