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1. Wprowadzenie
1.1. Krótka prezentacja projektu ENTRAIN
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji władz publicznych w zakresie opracowania i wdrażania
lokalnych strategii i planów działań mających na celu rozwój małych systemów ciepłowniczych
wykorzystujących odnawialne źródła energii, co ma przyczynić się do:
− ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych i redukcji emisji CO2,
− poprawy lokalnej jakości powietrza,
− korzyści
społeczno-ekonomicznych
wynikających
ze
zwiększonej
wiedzy
technicznej, zainicjowania nowych inwestycji oraz zaproponowania innowacyjnych
mechanizmów i narzędzi ich finansowania.
W ramach projektu utworzone zostanie 5 regionalnych zespołów doradczych (dalej: RZD),
angażujących 11 partnerów projektu, 24 partnerów stowarzyszonych oraz lokalnych i regionalnych
interesariuszy. Będą one odpowiedzialne za przeprowadzenie wstępnej diagnozy sytuacji w zakresie
zaopatrzenia odbiorców w ciepło, w tym ciepło produkowane z OZE, na 5 obszarach docelowych
oraz opracowanie 5 lokalnych planów działań. Pełniąc rolę regionalnych i transnarodowych sieci
uczestników rynku energii, zespoły te będą miały kluczowe znaczenie dla realizacji i osiągnięcia
celów projektu ENTRAIN poprzez zaangażowanie władz lokalnyvh i regionalnych, przedsiębiorstw
ciepłowniczych, agencji energetycznych, agencji rozwoju, jednostek badawczych, instytucji
finansowych, potencjalnych odbiorców itd. Oprócz tego opracowane i udostępnione zostaną
wytyczne dot. planowania rozwoju ciepłownictwa bazującego na OZE, jak również kryteria
zarządzania jakoscią. Zostaną one przygotowane dzięki transferowi wiedzy z regionów, gdzie już
dziś OZE są szeroko stosowane w ciepłownictwie (Austria, Niemcy) – w tym celu zorganizowane
zostanie 25 sesji szkoleniowych. Ponadto, projekt ENTRAIN zainicjuje powstanie dziewięciu
pilotażowych lokalnych sieci ciepłowniczych, 9 koncepcji zwiększenia udziału OZE w
ciepłownictwie oraz zaproponuje 3 innowacyjne, lokalne lub regionalne, mechanizmy finansowania
tego typu inwestycji. Ważnym elementem projektu jest też tłumaczenie i adaptacja do warunków
polskich austriackiego Systemu Zarządzania Jakością “QM Holzheizwerke”.

1.2. Cel I zakres analizy
Ocena potencjału ciepła wytwarzanego ze źródeł odnawialnych w powiecie płońskim ma na celu
wskazać obszary, w których istnieje potencjał dla rozwoju ciepła sieciowego i zastąpienia
indywidualnych źródeł (opalanych głównie paliwami kopalnymi). W kolejnym etapie realizacji
projektu przeprowadzona zostanie ocena techniczna i ekonomiczna możliwości rozwoju sieci
ciepłowniczych i wykorzystania źródeł wytwórczych opartych na energii odnawialnej. Na podstawie
tych analiz opracowane zostaną projekty, które umożliwią wdrożenie zaproponowanych rozwiązań.
Analiza podaży i popytu na ciepło w powiecie płońskim stanowi podstawę do dalszego planowania
rozwoju scentralizowanych systemów ciepłowniczych oraz lokalnych sieci zaopatrujących w ciepło
mały obszar, lecz charakteryzujący się dużym popytem na ciepło albo grupę budynków.
Przy ocenie potencjału OZE możliwego do wykorzystania w sieciach ciepłowniczych wzięto pod
uwagę różne wskaźniki mające istotny wpływ na popyt. Na etapie oceny zapotrzebowania na ciepło
w analizowanym regionie szczególną uwagę zwrócono na: warunki klimatyczne, obszary
przemysłowe, strukturę osadnictwa, gęstość zaludnienia. Wymienione czynniki mają istotny wpływ
na planowanie rozwoju systemu ciepłowniczego. Poddano ocenie obecny system zaopatrzenia w
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ciepło lokalną społeczność. Oszacowano potencjał techniczny poszczególnych źródeł energii
odnawialnej i wskazano możliwość wykorzystania w ciepłownictwie.
Ocena potencjału OZE na obszarze powiatu płońskiego została przygotowana na podstawie
publicznie dostępnych danych. Przed rozpoczęciem projektu opartego na wykorzystaniu OZE w
sektorze produkcji ciepła należy przeprowadzić kompleksową analizę dostępnych danych oraz
analizę wykonalności inwestycji z pełną analizą kosztów i korzyści w celu określenia rzeczywistej
opłacalności projektu i jego wpływu na środowisko naturalne.

2. Opis regionu – powiat płoński
2.1. Podstawowe dane o regionie
Ocena potencjału odnawialnych źródeł energii dla potrzeb regionalnego systemu grzewczego
obejmuje powiat płoński, który jest jednym z 37 powiatów województwa mazowieckiego. Powiat
położony jest w północno – zachodniej części województwa w obrębie Niziny
Północnomazowieckiej. Graniczy z ośmioma powiatami: nowodworskim, sochaczewskim, płockim,
sierpeckim, żuromińskim, mławskim, ciechanowskim, pułtuskim (patrz
Rysunek 1) .

Rysunek 1 Powiat płoński i jego lokalizacja w województwie mazowieckim
Źródło: http://www.gminy.pl/powiaty/160.html

Powierzchnia powiatu płońskiego wynosi 1 379,79 km2. Na terenie powiatu1 znajdują się dwie gminy
miejskie: Płońsk (12 km2), Raciąż (8 km2) oraz 10 gmin wiejskich: Czerwińsk nad Wisłą (144,1 km2),
Baboszewo (162,2 km2), Dzierzążnia (102,5 km2), Joniec (73,2 km2), Naruszewo (159,5 km2), Nowe
Miasto (117,9 km2), Płońsk (126,9 km2), Sochocin (122,2 km2), Raciąż (242,9 km2), Załuski (108,5
km2). Największą miejscowością powiatu jest miasto Płońsk, liczące około 22 tys. mieszkańców. Na
terenie powiatu funkcjonuje klaster energii. Miasto Płońsk było inicjatorem powołania Płońskiego
Klastra Energii do którego należą obecnie: Gmina Miasto Płońsk, Gmina Płońsk, Gmina Załuski,
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Płońsku Sp. z o.o.,
1

Stan na 31 grudnia 2019 r.
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Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o., Biogazownia Skarżyn Sp. z o.o. oraz Wyższa Szkoła Ekologii i
Zarządzania w Warszawie.
W powiecie miasto Płońsk jest najważniejszym ośrodkiem przemysłowym na terenie, którego
prowadzi działalność wiele dużych, średnich oraz małych firm (patrz Rysunek 2) w pozostałych
miastach i gminach wiejskich powiatu gospodarka oparta jest przede wszystkim na sektorze
rolniczym.

Rysunek 2 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON (stan w dniu 31 XII 2018) – bez osób prowadzących
gospodarstwa indywidualne w rolnictwie
A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, C - przetwórstwo przemysłowe, F – budownictwo, G - handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, H - transport i gospodarka magazynowa, I - działalność związana z
zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa
L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N - działalność w
zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS

Ośrodek gospodarczy jakim jest miasto Płońsk stwarza dogodniejsze warunki do prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, co można zaobserwować np. w
gminie wiejskiej Płońsk, gdzie prowadzi swoją pozarolniczą działalność wiele podmiotów
gospodarczych.
Użytki rolne na terenie powiatu płońskiego stanowią 79,7% całego obszaru powiatu. Powierzchnia
lasów wynosi 19 527,13 ha, a wskaźnik lesistość wynosi 14,2%. Wskaźnik jest dwa razy niższy od
średniej lesistości w kraju (29,6%). Szczegółowe dane dotyczące wskaźnika lesistości w
poszczególnych gminach powiatu przedstawiono w tabeli poniżej.
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Tabela 1 Lesistość w gminach powiatu płońskiego
Nazwa gminy
Lesistość
[%]
gm. m. Płońsk
0,6
gm. m. Raciąż

0,4

gm. w. Baboszewo

11,8

gm. w. Czerwińsk nad Wisłą

4

gm. w. Dzierzążnia

2,8

gm. w. Joniec

23,2

gm. w. Naruszewo

17,8

gm. w. Nowe Miasto

28,8

gm. w. Płońsk

6,8

gm. w. Raciąż

15,4

gm. w. Sochocin

27,4

gm. w. Załuski

8,3

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 2020

W powiecie występuje duże zróżnicowanie pod względem lesistości. Najniższy wskaźnik lesistości
występuje w gminach miejskich (ze względu na duże zurbanizowanie terenu) ale też w kilku gminach
wiejskich: Dzierzążnia, Czerwińsk nad Wisłą, Płońsk, Załuski, Baboszewo (jest znacznie poniżej
średniej lesistości w powiecie). W gminach wiejskich: Nowe Miasto i Sochocin wskaźnik lesistości
zbliżony jest do średniej w kraju.
Powiat Płoński charakteryzuje się relatywnie dużym wykorzystaniem energii odnawialnej na tle
innych powiatów województwa mazowieckiego. W powiecie na koniec grudnia 2019 r.
funkcjonowało wiele małych elektrowni wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej
odnawialne źródła, w tabeli poniżej przedstawiono moc zainstalowaną w źródłach wytwórczych.
Tabela 2 Moc zainstalowana w elektrowniach wykorzystujących OZE2 na
Wyszczególnienie

MW

Elektrownie biogazowe

1,8

Elektrownie biomasowe

2,2

Elektrownie wiatrowe

11,7

Elektrownie słoneczne

1,3

Elektrownie wodne

0,5

Źrodło: https://www.ure.gov.pl

Wytwarzanie ciepła sieciowego na terenie powiatu (w miastach: Płoński i Raciąż) opiera się również
na wykorzystaniu biomasy i energii słonecznej.

2

Stan na 31 grudnia 2019 r.
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3. Analiza popytu na ciepło
3.1. Gęstość zaludnienia i struktura osadnictwa w powiecie płońskim
Analizę sytuacji demograficznej i osadniczej gmin wiejskich (gm. w.) i gmin miejskich (gm. m.)
powiatu płońskiego przeprowadzono w oparciu o dane przedstawione w poniższych tabelach,
dotyczące. Wszystkie dane liczbowe pochodzą z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu
Statystycznego. W tabeli poniżej przedstawiono liczbę mieszkańców w podziel na gminy wiejskie i
miejskie powiatu.
Tabela 3 Liczba mieszkańców w gminach powiatu płońskiego stan na 31.12.2018 r.
Nazwa gminy
Liczba
% ludności
ludności
powiatu
płońskiego
gm. m. Płońsk
22 163
25,4%
gm. m. Raciąż

4 420

5,1%

gm. w. Baboszewo

7 959

9,1%

gm. w. Czerwińsk nad Wisłą
gm. w. Dzierzążnia

7 666
3 688

8,8%
4,2%

gm. w. Joniec

2 660

3,0%

gm. w. Naruszewo

6 353

7,3%

gm. w. Nowe Miasto

4 701

5,4%

gm. w. Płońsk

7 891

9,0%

gm. w. Raciąż

8 378

9,6%

gm. w. Sochocin

5 861

6,7%

gm. w. Załuski

5 669

6,5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS (2020)

W mieście Płońsk mieszka największa liczba mieszkańców a najmniej w gminie wiejskiej Joniec.
Średnia gęstość zaludnienia w powiecie płońskim na koniec 2018 r. wynosiła 64 osoby/km2 i była
ponad dwukrotnie niższa niż średnia dla województwa mazowieckiego (152 osoby/km2). W tabeli
poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące gęstości zaludnienia w poszczególnych gminach
miejskich i wiejskich powiatu płońskiego.
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Tabela 4 Średnia gęstość zaludnienia w gminach powiatu płońskiego stan na 31.12.2018 r.
Nazwa gminy
ludność na 1 km2
gm. m. Płońsk

1 911

gm. m. Raciąż

526

gm. w. Baboszewo

49

gm. w. Czerwińsk nad Wisłą

53

gm. w. Dzierzążnia

36

gm. w. Joniec

36

gm. w. Naruszewo

40

gm. w. Nowe Miasto

40

gm. w. Płońsk

62

gm. w. Raciąż

34

gm. w. Sochocin

48

gm. w. Załuski

52

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS (2020)

Na obszarach o niskim zaludnienie konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy kosztów i
korzyści inwestycji w rozwój systemów ciepłowniczych. Pod względem gęstości zaludnienia
wszystkie gminy wiejskie nie wykazują dużego potencjał do budowy scentralizowanych sieci
ciepłowniczych. Istnieje potencjał do budowy lokalnych kotłowni wykorzystujących odnawialne
źródła energii dostarczających ciepło do pobliskich budynków przy wykorzystaniu lokalnych sieci
ciepłowniczych. W powiecie płońskim obecnie funkcjonuje 26 lokalnych kotłowni z czego 16
znajduje się w gminach miejskich pozostałe 10 w gminach wiejskich. Całkowita długość sieci
ciepłowniczej3 wynosi 22,9 km, z czego w gminach wiejskich jest zaledwie 2 km.

3.2. Warunki klimatyczne
Na warunki klimatyczne powiatu płońskiego ma wpływ wiele czynników, do których możemy
zaliczyć m.in. położenie geograficzne, rzeźbę terenu, szatę roślinną, czy też sieć hydrograficzną.
Usytuowane obszaru powiatu w strefie umiarkowanych szerokości geograficznych, w środkowej
części pasa nizin europejskich ma zdecydowanie największy wpływ na klimat, który ma cechy
klimatu kontynentalnego.

3

Na podstawie danych GUS stan na 31 grudnia 2018 r.
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Rysunek 3 Średnia roczna temperatura powietrza w roku 2019 4

W powiecie płońskim występują znaczne amplitud rocznych temperatury powietrza. Średnia roczna
temperatura powietrza wynosi od ok. 8,4 ºC do 10 ºC.
Zgodnie z podziałem Polski na strefy klimatyczne powiat płoński należy do strefy III.

Rysunek 4 Strefy temperaturowe według normy PN-EN 12831:20065

Długość okresu wegetacyjnego ze średnią dobową temperaturą powyżej 5ºC, trwa ok. 200 – 215 dni.
Na terenie powiatu dominują wiatry z kierunków zachodnich, o maksymalnej prędkości do 15 m/s.
Przeważają wiatry słabe. Średnie prędkości wiatru (łącznie dla wszystkich kierunków) kształtują się
w granicach 3 m/s.
Wykorzystanie ciepła na cele grzewcze jest silnie uzależnione od warunków atmosferycznych, w
szczególności od temperatury.

4
5

Biuletyn Monitoringu Klimatu Polski Rok 2019 ISSN 2391-6362
http://www.izolacje.com.pl/images/photos/24/977/b2234b951311a29d73abb03ea028df006.jpg
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Podstawowym czynnikiem determinującym zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby grzewcze jest
temperatura otoczenia. Statystyczną miarą zapotrzebowania na ciepło jest liczba stopniodni grzania6
Sd, od której w danym sezonie grzewczym zależy zużycie energii na ogrzewanie budynków.
Tabela 5 Liczba stopniodni grzania Sd w powiecie płońskim
2015
Sd – roczne
3 231,5
Źródło: Eurostat

2016
3 136,6

2017
3 322,8

2018
3 319,5

2019
3 188,2

3.3. Mieszkalnictwo
W powiecie płońskim na koniec 2018 r. było 30 713 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej
2 397 883 m2. W mieście Płońsk powierzchnia użytkowa mieszkań była największa a najmniejsza w
gminie wiejskiej Dzierzążnia (Rysunek 5).

Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2
gm. w. Załuski

155.621

gm. w. Sochocin

172.631

gm. w. Raciąż

204.070

gm. w. Płońsk

233.513

gm. w. Nowe Miasto

139.882

gm. w. Naruszewo

154.992

gm. w. Joniec 103.539
gm. w. Dzierzążnia 96.590
gm. w. Czerwińsk nad Wisłą

216.105

gm. w. Baboszewo

197.639

gm. m. Raciąż 115.275
gm. m. Płońsk

608.026

-

200.000

400.000

600.000

Rysunek 5 Powierzchnia użytkowa mieszkań w gminach miejskich i wiejskich w powiecie płońskim (stan na 31.12 2018
r.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS (2020)

W powiecie wskaźnik powierzchni użytkowej na osobę wyniósł 27,4 m2, szczegółowe dane
przedstawione są w tabeli poniżej.
Tabela 6 Wskaźnik powierzchni użytkowej na osobę w gminach miejskich i wiejskich powiatu płońskiego

liczba stopniodni jest iloczynem liczby dni ogrzewania i różnicy pomiędzy średnią temperaturą ogrzewanego
pomieszczenia (przyjęto 18°C) a średnią temperaturą zewnętrzną.
6
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gm. m. Płońsk

powierzchnia użytkowa na osobę
[m2/osoba]
27,4

gm. m. Raciąż

26,1

gm. w. Baboszewo

24,8

gm. w. Czerwińsk nad Wisłą

28,2

gm. w. Dzierzążnia

26,2

gm. w. Joniec

38,9

gm. w. Naruszewo

24,4

gm. w. Nowe Miasto

29,8

gm. w. Płońsk

29,6

gm. w. Raciąż

24,4

gm. w. Sochocin

29,5

gm. w. Załuski

27,5

Nazwa gminy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS (2020)

Na ternie gmin wiejskich: Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk,
Raciąż, Sochocin, Załuski oraz Czerwińsk nad Wisłą zasoby mieszkaniowe stanowią głównie
budynki jednorodzinne oraz w nieznacznej ilości budynki o zabudowie wielorodzinnej. Dominującą
formą zabudowy jest siedliskowa zabudowa rolnicza, natomiast formą uzupełniającą – nierolnicza
zabudowa jednorodzinna.
Zapotrzebowania na ciepło w budownictwie mieszkaniowym z dużej mierze zależy od stanu
technicznego budynków i standardu energetycznego budynku, który jest zróżnicowana m.in ze
względu na rok budowy. Standard energetyczny budynków definiowany jest najczęściej poprzez
wartość wskaźników:
− EP – określającego roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną,
− EK – określającego roczne zapotrzebowanie na energię końcową.
Na rysunku poniżej przedstawiono powierzchniowy wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na
ciepło (GJ/m2 powierzchni użytkowej mieszkania) dla budynków wzniesionych w poszczególnych
latach.

Rysunek 6 Parametry energochłonności budynków w zależności od roku budowy [GJ/m 2]

W tabeli poniżej przedstawiono krajową strukturę mieszkań według okresów wybudowania budynku.
Tabela 7 Mieszkania według okresów wybudowania budynku
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Wyszczególnienie

Przed
rokiem 1946

W latach
1946-1960

W latach
1961-1980

W latach
1981-1995

W latach
1996-2011

Po roku
2011

w%
18,54
11,75
34,33
19,85
Udział mieszkań
Źródło: Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 r (GUS)

12,60

2,93

Największa liczba mieszkań w Polsce powstała w latach 1961-1980, duży wzrost odnotowano w
budownictwie wielorodzinnym w tym okresie. Według danych GUS liczba mieszkań w budynkach
ocieplonych, nieocieplonych i częściowo ocieplonych wyraźnie wskazuje, iż budynki ocieplone
stanowią 65,5% (73,5% wraz z budynkami częściowo ocieplonymi) wszystkich budynków
mieszkalnych. Termomodernizacja budynków mieszkalnych ma istotny wpływ na zapotrzebowanie
na energię. Pomiędzy rokiem 2002 a 2018 wielkość zużycia energii w przeliczeniu na 1 mieszkanie
obniżyła się o 9,5%, natomiast po uwzględnieniu korekty klimatycznej7 o 6,0%. Wielkość zużycia na
1 mieszkanie w 2018 r. wyniosła 56,9 GJ, a po uwzględnieniu warunków pogodowych 62,2 GJ.
Zużycie energii w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni mieszkania w 2018 r. wyniosło 0,766 GJ/m2, a
przy uwzględnieniu korekty klimatycznej 0,838 GJ/m2. Przeciętne roczne tempo poprawy
efektywności wyniosło 1,1%/rok, a w przypadku uwzględnienia korekty klimatycznej 0,9%/rok.

Rysunek 7 Zużycie energii w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na 1 mieszkanie
Źródło: GUS, Eurostat i Joint Research Center

Na przestrzeni lat obserwowana jest tendencja spadkowa w zakresie zapotrzebowania na energię do
ogrzewania mieszkań. Wynika to z dostępności wyrobów budowlanych mających korzystny wpływ
7

KOREKTA KLIMATYCZNA – stosowana do obliczenia zużycia energii przy założeniu występowania przeciętnych warunków
pogodowych w danym roku, opisanych średnią wieloletnią liczbą Sd stopniodni.
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na charakterystykę energetyczną budynków, stopniowego zaostrzania w przepisach technicznobudowlanych wymagań minimalnych w odniesieniu do zużycia energii przez nowo budowane
budynki oraz prowadzonej sukcesywnie termomodernizacji budynków mieszkalnych.
Przedstawiona prognoza zapotrzebowania na ciepło (Tabela 8) ma charakter szacunkowy i opiera się
na ogólnie dostępnych danych statystycznych (dane GUS, informacje zawarte w Narodowym Spisie
Powszechnym Ludności i Mieszkań) i wskaźnikach energetycznych. Osoby ogrzewające mieszkania
w sposób indywidualny nie muszą uzyskiwać zgody na funkcjonowanie kotłowni/pieców domowych,
nie podlegają kontroli w zakresie wielkości emisji i nie wnoszą opłat za korzystanie ze środowiska,
nie podlegają także kontroli w zakresie rodzaju i jakości spalanych paliw.
Władze gminne nie dysponują pełnymi danymi na temat wielkości i struktury zużycia energii cieplnej
w obiektach wyposażonych w źródła indywidualne, dlatego też przedstawiona prognoza opiera się
na danych statystycznych oraz wskaźnikach zaopatrzenia w ciepło.
Tabela 8 Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynków w powiecie płońskim
Nazwa gminy
Zapotrzebowanie na
Zapotrzebowanie na ciepło
ciepło
w przeliczeniu na km2
[GJ/rok]
[TJ/km2/rok]
gm. m. Płońsk
465 748
38, 8
gm. m. Raciąż

88 301

11, 0

gm. w. Baboszewo

151 391

0,9

gm. w. Czerwińsk nad Wisłą

165 536

1, 2

gm. w. Dzierzążnia

73 988

0,7

gm. w. Joniec

79 311

1,1

gm. w. Naruszewo

118 724

0,7

gm. w. Nowe Miasto

107 150

0,9

gm. w. Płońsk

178 871

1, 4

gm. w. Raciąż

156 318

0,6

gm. w. Sochocin

132 235

1,1

gm. w. Załuski

119 206

1,1

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS

Całkowite zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania mieszkań w powiecie płońskim szacuje się na
1,8 TJ. Uwzględniając zapotrzebowanie na ciepło w przeliczeniu na km2 największy potencjał dla
rozwoju sieci ciepłowniczych występuje w gminach miejskich Płońsk i Raciąż. W gminach wiejskich
powiatu płońskiego nie jest możliwe zasilanie w ciepło budynków z systemów ciepłowniczych.
Istnieje potencjał dla rozwoju lokalnych kotłowni wykorzystujących odnawialne źródła energii, które
mogą ogrzewać pobliskie budynki lub niewielkie obszary o dużej koncentracji zapotrzebowania na
ciepło.
Przyszłościowe zapotrzebowanie na ciepło uwarunkowane jest liczbą mieszkańców w powiecie,
powierzchnią mieszkań przypadającą na osobę oraz efektywnością wykorzystania energii poprzez
zmniejszenie strat cieplnych do otoczenia i zwiększenia sprawności przemian energetycznych w
źródłach wytwórczych. Szacuje się, że w powiecie płońskim zapotrzebowanie na ciepło do
ogrzewania mieszkań będzie w perspektywie długookresowej do roku 2040 malało, ze względu na:
− prognozowany przez GUS spadek liczby ludności w powiecie,
− wzrost udziału budynków poddanych głębokiej termomodernizacji,
− budowy nowych budynków o niskim współczynniku zapotrzebowania na energie końcową.
Prognozowany wzrost powierzchni przypadającej na osobę w nieznacznym stopniu ograniczy
spadkowy trend w popycie na ciepło.
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4. Ciepłownictwo8
Ciepłownictwo można podzielić na trzy podstawowe segmenty:
− ogrzewanie indywidualne na obszarach o rozproszonej zabudowie,
− proste systemy ciepłownicze w małych miejscowościach,
− elektrociepłownie w większych miastach.
Energia cieplna na terenie powiatu płońskiego wytwarzana jest w elektrociepłowni oraz w
kotłowniach komunalnych, przemysłowych i osiedlowych oraz w indywidualnych źródłach. W
ogrzewaniu pomieszczeń wiodącą rolę odgrywają paliwa stałe i ciepło sieciowe. Paliwa stałe są
podstawowym nośnikiem energii grzewczej dla domów jednorodzinnych, a ciepło sieciowe dla
budynków wielorodzinnych przede wszystkim na terenach zurbanizowanych.
Na działalność ciepłownictwa systemowego wpływa wiele czynników ekonomicznych,
środowiskowych, formalnoprawnych, technicznych, a także społecznych. Jednym z kluczowych
czynników wpływających na rozwój zcentralizowanych źródeł wytwórczych i sieci cieplnych są
uwarunkowania popytowe, które determinowane są przez wielkość zapotrzebowania na ciepło u
odbiorców, ceny paliw, dochody ludności oraz rosnącą efektywność energetyczną budynków.
Cena jest ważnym czynnikiem kształtującym popyt na ciepło systemowe. W przypadku ciepła
sieciowego dla sektora mieszkaniowego oraz usług, pod względem kosztów może ono skutecznie
konkurować z tylko z energią elektryczną i częściowo z gazem ziemnym wysokometanowym. Koszt
ogrzewania pomieszczeń węglem kamiennym czy biomasą jest wciąż o 20-30% niższy niż w
przypadku wykorzystania ciepła systemowego.
Wykorzystanie gazu ziemnego przez gospodarstwa domowe i odbiorców instytucjonalnych w
powiecie płońskim na potrzeby ogrzewania jest relatywnie małe ze względu na ograniczony dostęp
do sieci gazowych.
Wskaźnik długość czynnej sieci gazowej w km na 100 km2 w powiecie płońskim w 2018 r. wyniósł
21,3 i był ponad dwukrotnie niższy niż dla województwa mazowieckiego (48,1 km/km2). W
niektórych gminach powiatu nie ma dostępu do sieci gazowej a w pozostałych gminach (z
wyłączeniem miasta Płońsk i gminy wiejskiej Płońsk) wskaźnik jest zdecydowanie niższy niż dla
całego województwa.

Ciepłownictwo definiujemy szeroko – jako zarówno ciepłownictwo systemowe, czyli systemy ciepłownicze wraz z
źródłami wytwarzania, jak i ciepłownictwo niesystemowe, czyli indywidualne instalacje grzewcze w gospodarstwach
domowych.
8
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Tabela 9 Długość czynnej sieci gazowej ogółem w powiecie płońskim w km na 100 km 2(stan na koniec 2018 r.)
Nazwa gminy
Długość czynnej sieci gazowej
ogółem w km na 100 km2
gm. m. Płońsk

558,6

gm. m. Raciąż

0

gm. w. Baboszewo

25,7

gm. w. Czerwińsk nad Wisłą

0

gm. w. Dzierzążnia

33,2

gm. w. Joniec

15,7

gm. w. Naruszewo

0

gm. w. Nowe Miasto

0

gm. w. Płońsk

52,6

gm. w. Raciąż

7,7

gm. w. Sochocin

28,1

gm. w. Załuski

24,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS (2020)

W gminach w których nie ma sieci gazowej mieszkańcy korzystają z gazu butlowego propan-butan,
który wykorzystywany jest do gotowania, sporadycznie do ogrzewania pomieszczeń.
W tabeli poniżej przedstawiono infrastrukturę cieplną w gminach powiatu płońskiego.
Tabela 10 Długość sieci cieplnych w powicie płońskim
Wyszczególnienie
2011 2012 2013

2014

2015

2016

2017

2018

[km]
długość
sieci
cieplnej
przesyłowej i rozdzielczej
długość przyłączy do budynków

22,8

24,6

24,0

23,2

23,2

22,6

23,8

22,9

9,4

3,0

4,2

5,2

5,2

4,9

5,9

5,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS (2020)

W powicie płońskim w mieście Płońsk i Raciąż istnieje sieć cieplna w pozostałych gminach nie ma
takiej infrastruktury.
Elektrociepłownia w Płońsku zlokalizowana jest w centralnej części dzielnicy przemysłowej, która
znajduje się w południowo-zachodniej części miasta. Jako paliwo wykorzystuje się biomasę w postaci
zrębki z drewna oraz miał węglowy o zawartości siarki 0,6%. Większość spalanej w elektrociepłowni
biomasy pochodzi z gospodarki leśnej oraz zakładów przeróbki drewna. Niewielka ilości biomasy
pochodzi z upraw roślin energetycznych. W strukturach dostaw 85% stanowi zrębka leśna, 13%
zrębka z zakładów przetwórstwa drewna oraz 2% biomasa pochodzenia rolniczego. Średnio rocznie
w elektrociepłowni zużywa się ok. 25 tys. Mg biomasy o wartości opałowej 10,5 GJ/Mg. Co pozwala
na wyprodukowanie ok. 240 tys. GJ energii cieplnej oraz ok 6 000 MWh energii elektrycznej.
Długość sieci cieplnej przesyłowej i rozdzielczej wynosi 17,4 km a długość przyłączy do budynków
wynosi 2,9 km. Sieć ciepłownicza wysokoparametrowa magistralna prowadzona jest w układzie
podziemnym w preizolacji. Stan techniczny sieci ciepłowniczych jest bardzo dobry.
Budynki nie podłączone do sieci ciepłowniczej w mieście Płońsk ogrzewane są przez lokalne
kotłownie oraz indywidualne źródła ciepła.
Na terenie gminy miejskiej Raciąż istnieje również sieć ciepłownicza, która dostarcza ciepło do
budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych (głównie wielorodzinnych). W
ciepłowni jako paliwo wykorzystywana jest biomasa w postaci zrębki z drewna pozyskanej z lasów
i z zakładów przeróbki drewna w ilości ok 3,1 tys. Mg rocznie. Całkowita moc kotłów na biomasę
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wynosi 4MW. Do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej wykorzystywane są
kolektory słoneczne. Instalacja solarna pokrywa 20-30% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową
w okresie letnim. Budynki nie podłączone do sieci ciepłowniczej ogrzewane są przez lokalne
kotłownie i indywidualne źródła ciepła.
W tabeli poniżej przedstawiono infrastrukturę do produkcji ciepła na cele grzewcze i do
przygotowywania ciepłej wody użytkowej.
Tabela 11 Infrastruktura do produkcji ciepła na cele grzewcze i do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w powiecie
płońskim
Nazwa gminy
Zbiorczy system
Źródła ciepła i podstawowe paliwa
ogrzewania
wykorzystywane na cele grzewcze9
gm. m. Płońsk
tak
Ciepło sieciowe oparte na wykorzystaniu głównie
biomasy. Indywidualne źródła ciepła, lokalne
kotłownie na węgiel, gaz ziemny i biomasę.
gm. m. Raciąż
tak
Indywidualne źródła ciepła, lokalne kotłownie na
węgiel, biomasę.
gm. w. Baboszewo
nie
Indywidualne źródła ciepła, lokalne kotłownie na
węgiel,
budynki
użyteczności
publicznej
ogrzewane są gazem oraz olejem opalowym.
gm. w. Czerwińsk nad
nie
Indywidualne źródła ciepła, lokalne kotłownie na
Wisłą
węgiel, biomasę oraz olej opałowy i gaz ziemny.
gm. w. Dzierzążnia
nie
Indywidualne źródła ciepła, lokalne kotłownie na
węgiel oraz biomasę
gm. w. Joniec
nie
Indywidualne źródła ciepła, lokalne kotłownie na
węgiel oraz biomasę
gm. w. Naruszewo
nie
Indywidualne źródła ciepła, lokalne kotłownie na
węgiel oraz biomasę
gm. w. Nowe Miasto
nie
Indywidualne źródła ciepła, lokalne kotłownie na
węgiel, biomasę oraz olej opałowy (głównie
budynki użyteczności publicznej)
gm. w. Płońsk
nie
Indywidualne źródła ciepła, lokalne kotłownie na
węgiel, biomasę oraz gaz ziemny.
gm. w. Raciąż
nie
Indywidualne źródła ciepła, lokalne kotłownie na
węgiel, biomasę oraz gaz ziemny.
gm. w. Sochocin
nie
Indywidualne źródła ciepła, lokalne kotłownie na
węgiel, biomasę oraz gaz ziemny i olej opałowy.
gm. w. Załuski
nie
Indywidualne źródła ciepła, lokalne kotłownie na
węgiel, biomasę oraz gaz ziemny i olej opałowy

Od 2021 r. normatywna wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię
pierwotną dla nowo budowanych budynków zostanie znacząco obniżona. Konieczna będzie w
ciepłownictwie dywersyfikacja miksu paliwowego poprzez wzrost udziału OZE. Dodatkowo,
zmieniające się technologie tworzą nowe możliwości w ciepłownictwie. Należy się spodziewać w
najbliższym czasie rozwoju źródeł rozproszonych, wykorzystujących OZE i energię odpadową.
Zwiększenie udziału OZE w ciepłownictwie będzie realizowane przez wykorzystanie biomasy, w
szczególności drewna i słomy. W dalszej kolejności należy wykorzystać energię słoneczną, potencjał
energii z biogazu oraz zasobów geotermalnych. Rolą władz samorządowych i podmiotów
gospodarczych będzie rozwijanie w powiecie idei klastrów energetycznych a na obszarach wiejskich
spółdzielni energetycznych w celu optymalizacji kosztów pozyskiwania energii cieplnej i
elektrycznej. W powiecie działa Płoński Klaster Energii, który jest otwarty na przyjęcie nowych
członków.

9

Na podstawie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej poszczególnych gmin.
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5. Potencjał
techniczny
wykorzystania
odnawialnych w ciepłownictwie

źródeł

5.1. Regionalny potencjał biomasy
Wybór rodzaju biomasy do produkcji ciepła jest podyktowany zasobnością danego rejonu, tj.
możliwością pozyskania biomasy z lasów, przemysłu przetwórstwa drewna lub lokalnych nadwyżek
słomy i biomasy pochodzącej z upraw energetycznych. Biomasa charakteryzuje się małym ciężarem
wagowym (a więc i małą gęstością energii w jednostce objętości), dlatego zastosowanie jej jest
opłacalne tylko gdy jest dostępna w małej odległości od źródła wytwarzającego energię.
W Polsce biomasa stała jest głównym źródłem energii odnawialnej wykorzystywanym w
ciepłownictwie. Wśród biomasy dominującym paliwem jest biomasa leśna oraz odpady z przemysłu
przetwórstwa drewna. Drewno do celów energetycznych w zależności od technologii spalania jest
wykorzystywane w różnej postaci jako: drewno kawałkowe, zrębki, wióry, trocin, kora, brykiety czy
pelety.
Biomasa leśna
Polskie lasy zaliczają się do czołówki europejskiej pod względem zasobności. Średnia dla Polski (wg
SoEF 201510) to 269 m3/ha jest znacząco wyższa od przeciętnej dla całej Europy, która wynosi 163
m3/ha.

Rysunek 8 Zasobność lasów w poszczególnych krajach
Źródło: SoEF 2015

10

State of Europe's Forests 2015 Report - Forest Europe
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W okresie ostatnich dwóch dekad, w lasach zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwa Leśne
Lasy Państwowe, przyrost grubizny drewna brutto wyniósł 1 167 mln m3. W tym samym okresie
pozyskano 645 mln m3 grubizny, tak więc zasoby drewna w Polsce wzrosły o 522 mln m3.
Prognozowany dalszy wzrost zasobów drzewnych w kraju wskazuje na utrzymanie trendu wzrostu
podaży drewna, w tym również na cele energetyczne. Dla porównania w tabeli poniżej przedstawiono
prognozę kształtowania się podaży drewna w lasach wszystkich form własności w perspektywie do
2051 roku.
Tabela 12 Krajowa prognoza kształtowania się podaży drewna w lasach wszystkich form własności w perspektywie 2051
roku
Szacowana podaż drewna [tys. m3 netto rocznie]
Grupa form
2021
2031
2041
2051
własności
3
3
3
3
tys. m
%
tys. m
%
tys. m
%
tys. m
%
Lasy publiczne bez
PGL
Lasy 590
Państwowe

1,4

630

1,3

670

1,3

720

1,3

Lasy prywatne

5 100

11,8

6 100

12,9

7 200

14,1

8 100

15,2

Razem poza PGL
5 690
Lasy Państwowe

13,2

6 730

14,2

7 870

15,4

8 820

16,5

PGL
Państwowe

86,8

40 700

85,8

43 100

84,6

44 600

83,5

Lasy

37 500

Ogółem
43 190 100
47 430 100
50 970 100
53 420 100
11
Źródło: Na podstawie danych GUS [2014] oraz prognozy BULiGL [Dawidziuk, Zajączkowski 2014]12.

W strukturze własnościowej lasów w Polsce lasy publiczne stanowią ok. 81%. W tym lasy
pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP) stanowią
77,0%. Udział lasów prywatnych jest zróżnicowany przestrzennie w kraju. Największy wskaźnik jest
w województwie mazowieckim – 45% ogólnej powierzchni lasów województwa. W powiecie
płońskim udział lasów prywatnych wynosi 49,2%.
Powierzchnia lasów w powiecie płońskim w roku 2018 wg danych GUS wynosi 19 562,6 ha.
Lesistość obszaru powiatu jest relatywnie mała i wynosi ok 14%. Wiąże się to ze znacznym
wylesieniem terenu wykorzystywanego od wieków przez rolnictwo rozwijające się na Mazowszu. W
tabeli poniżej przedstawiono powierzchnię lasów oraz strukturę własnościową lasów w powiecie
płońskim.
Tabela 13 Powierzchnia i struktura własnościowa lasów w powiecie płońskim i gminach w 2018 r.
Wyszczególnienie
lasy ogółem
w tym lasy publiczne w tym lasy prywatne
[ha]
ogółem
ogółem
[ha]
[ha]
Powiat płoński

19 562,60

9 941,60

9 621,00

udział
lasów
prywatnych
[%]
49,2

gm. m. Płońsk

6,49

5,49

1,00

15,4

gm. m. Raciąż
gm. w. Baboszewo

3,00

0,00

3,00

100,0

1 911,88

1 240,88

671,00

35,1

GUS 2014. Leśnictwo. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa
Dawidziuk J., Zajączkowski S., 2014. Rozwój, struktura i możliwości zwiększenia użytkowania zasobów leśnych
w Polsce w perspektywie roku 2080. Narodowy Program Leśny. Panel Ekspertów „ROZWÓJ”. Lasy i gospodarka leśna
jako instrumenty ekonomicznego i społecznego rozwoju kraju. Maszynopis w IBL.
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gm. w. Czerwińsk nad Wisłą
gm. w. Dzierzążnia

570,31

113,31

457,00

80,1

283,04

133,04

150,00

53,0

gm. w. Joniec

1 696,22

168,22

1 528,00

90,1

gm. w. Naruszewo

2 836,52

2 326,52

510,00

18,0

gm. w. Nowe Miasto

3 391,43

1 346,43

2 045,00

60,3

gm. w. Płońsk

861,55

351,55

510,00

59,2

gm. w. Raciąż

3 750,38

1 519,38

2 231,00

59,5

gm. w. Sochocin

3 347,47

2 190,47

1 157,00

34,6

904,31

546,31

358,00

39,6

gm. w. Załuski

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS (2020 r.)

Panującym gatunkiem w lasach powiatu płońskiego jest sosna, której udział wynosi ponad 67%
powierzchni leśnej. Ważnym gatunkiem jest dąb, którego zajmowana powierzchnia wynosi blisko
14%. Trzecim, co do udziału gatunkiem jest olsza, która zajmuje blisko 10% powierzchni lasów.
Ostatnim gatunkiem przekraczającym 5% udziału jest brzoza. W tabeli poniżej przedstawiono
szacunkową podaż grubizny netto oraz ilość biomasy na cele energetyczne. Do obliczeń przyjęto, że
biomasa na cele energetyczne z lasów publicznych stanowi 17,5% a z lasów prywatnych 22%
pozyskania grubizny netto. Wartość przyjętego wskaźnika wynika z faktu, że w strukturze
drzewostanu w powiecie płońskim dominuje sosna, która charakteryzuje się znacznie mniejszym
pozyskaniem drewna na cele energetyczne w porównaniu do pozostałych występujących w lasach
gatunków drzew.
Tabela 14 Szacunkowa podaż grubizny netto oraz ilość biomasy na cele energetyczne w powiecie płońskim
Wyszczególnienie
Grubizna netto [m3] Biomasa leśna na cele Potencjał
Wskaźnik
energetyczne
energetyczny pozyskania
[m3]
[GJ]
energii
z
lasy
lasy
lasy
lasy
biomasy
publiczne prywatne publiczne
prywatne
[GJ/km2]
Powiat płoński
96 522
3818
16 891
840
130 218
94
gm. m. Płońsk
32
0
6
0
41
3
gm. m. Raciąż
15
0
3
0
19
2
gm. w. Baboszewo

9 433

476

1 651

105

12 893

80

gm. w. Czerwińsk nad
Wisłą
gm. w. Dzierzążnia

2 814

44

492

10

3 687

26

1 397

51

244

11

1 877

18

gm. w. Joniec

8 369

65

1 465

14

10 860

149

gm. w. Naruszewo

13 995

893

2 449

197

19 430

121

gm. w. Nowe Miasto

16 733

517

2 928

114

22 341

189

gm. w. Płońsk

4 251

135

744

30

5 681

45

gm. w. Raciąż

18 504

583

3 238

128

24 724

101

gm. w. Sochocin

16 516

841

2 890

185

22 586

185

4 462

210

781

46

6 073

56

gm. w. Załuski

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Planów Urządzania Lasów

Szacunkowa całkowita podaż drewna na rynku powiatowym na cele energetyczne wynosi ok.
17 731 m3. Podaż biomasy leśnej na cele energetyczne z lasów prywatnych stanowi tylko 5%.
Podstawowym paliwem pozyskiwanym z lasów jest zrębka ze względu na małą gęstość energetyczną
w porównaniu do drewna okrągłego będzie możliwa do wykorzystania przede wszystkim w
lokalnych obiektach energetycznych (lokalne ciepłownie i kotłownie na biomasę).
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Ważnym czynnikiem inwestowania w źródła na biomasę jest odległość dostępnych zasobów od
źródła wytwórczego. Związane jest to z dużym udziałem kosztu transportu w całkowitych kosztach
pozyskania biopaliwa (w szczególności zrębki). Dlatego obliczone zasoby biomasy leśnej
przeanalizowano także pod kątem dostępności biomasy wyrażonej w GJ/km2. W gminach: Sochocin,
Nowe Miasto oraz Joniec występuje relatywnie duży potencjał możliwości pozyskania biomasy
leśnej na cele energetyczne przy relatywnie małym udziale kosztów transportu do źródeł
wytwórczych.
Obecnie zgłaszane zapotrzebowanie na biomasę pochodzenia leśnego przez sektora ciepłowniczy w
powiecie płońskim zdecydowanie jest większe od możliwości pozyskania biomasy z lasów powiatu
płońskiego. Dla przykładu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku pozyskuje biomasę dla
swojej elektrociepłowni w promieniu do 100 km. Należy się spodziewać, że dalsze wykorzystanie
biomasy na cele energetyczne będzie wiązało się z pozyskaniem biomasy leśnej z okolicznych
powiatów.
Zasoby drewna odpadowego z poboczy dróg
Na podstawie danych GUS o drogach gminnych i powiatowych w powiecie płońskim oszacowano
metodą wskaźnikową ilość zasobów drewna na cele energetyczne. Do obliczeń przyjęto ilość drewna
możliwego do wykorzystania energetycznego na poziomie 1,5 m3/km.
Tabela 15 Zasoby i potencjał energetyczny drewna odpadowego z poboczy dróg w powiecie płońskim
Wyszczególnienie
Drogi gminne i Łączne zasoby
Potencjał
Wskaźnik
powiatowe
[m3/rok]
energetyczny
pozyskanie energii
[km]
[GJ/rok]
z
biomasy
[GJ/km2]
Powiat płoński
1 378
2 067
13 215
9,6
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Potencjał energetyczny biomasy pozyskanej z pielęgnacji drzew i krzewów rosnących przy drogach
jest mały i może stanowić uzupełnienie w zapotrzebowaniu na paliwo przede wszystkim dla
lokalnych kotłowni.
Rośliny wieloletnie na cele energetyczne
W Polsce plantacje roślin energetycznych uprawianych na plantacjach wieloletnich zajmują
powierzchnię ok. 20 tys. ha. Potencjał upraw wieloletnich roślin energetycznych jest jednak znacznie
większy i wynosi 0,5 mln ha. Nie należy się jednak spodziewać znacznego zwiększenia areału upraw
roślin na cele produkcji energii elektrycznej i ciepła, ze względu na małe zainteresowanie zgłaszane
przez rolników. Brak zainteresowania prowadzeniem takich plantacji wynika głównie z dużych
nakładów na założenie plantacji, doposażenia infrastruktury technicznej gospodarstwa w nowe
specjalistyczne maszyny, urządzenia i budowle (zakładanie plantacji, zbiór i przechowywanie
biomasy) oraz brakiem doświadczeń w produkcji roślin wieloletnich. Jako jedną z ważnych przyczyn
– obok wskazanych wyżej – trzeba również odnotować dużą niepewność związaną z rozwojem rynku
biomasy (wynikającego przede wszystkim z dużego rozdrobnienia dostawców biomasy rolniczej i
małego wolumenu dostaw) w długoletniej perspektywie. Jest to istotny czynnik, zwłaszcza jeśli
uwzględnić fakt, że okres użytkowania plantacji dochodzi do 20 -25 lat.
Plantacje roślin energetycznych powinny znajdować się w niedużej odległości od źródeł wytwarzania
energii czy zakładów przetwórczych (formujących biomasę – produkcja peletu, brykietów). Wynika
to z konieczności ograniczenia kosztów związanych z transportem biomasy.
Na rysunku poniżej przedstawiono krajowy potencjał produkcji wieloletnich roślin energetycznych.
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Rysunek 9 Gleby dopuszczone do lokalizacji wieloletnich roślin energetycznych oraz rejony, w których plantacji nie
należy lokalizować
Źródło: IUNG-PIB

Podaż biomasy z upraw roślin energetycznych uzależniona jest od warunków klimatycznych (okres
wegetacji, średnia roczna temperatura, ilość opadów) i glebowych. W tabeli poniżej przedstawiono
potencjał techniczny uprawy roślin na cele energetyczne w powiecie płońskim.
Tabela 16 Potencjał techniczny uprawy roślin energetycznych w powiecie płońskim (w Mg)
Wyszczególnienie
miskant
ślazowiec
wierzba
wierzba ecosalix
Powiat płoński
4 287
4 364
2 730
3 014

Razem
14 395

Źródło: Opracowanie własne na podstawie IUNG

Z danych zawartych w tabeli powyżej wynika, że potencjał techniczny jest relatywnie duży i w ujęciu
energetycznym wynosi ok 215 TJ, wskaźnik energetycznej dostępności wynosi 156,5GJ/km2/rok.
Jednak uwarunkowania związane z brakiem zachęt do uprawy roślin energetycznych ze strony
państwa, duży udział gospodarstw o powierzchni gospodarstwa do 15 ha oraz brak współpracy
z strony sektora energetyki skutkuje tym, że potencjał ekonomiczny jest na bardzo niskim poziomie.
W najbliższych latach nie należy się spodziewać istotnego wzrostu powierzchni plantacji roślin
energetycznych w powiecie płońskim. Wzrost może być wygenerowany w perspektywie
średniookresowej do 2040 r. dzięki rozwojowi energetyki rozproszonej, która wykorzystywać będzie
lokalne zasoby paliwowe, w tym biomasę z upraw roślin energetycznych na podstawie wcześniej
podpisanych kontraktów z rolnikami. By tak się stało, muszą być podjęte działania zmierzające do
wprowadzenia zachęt dla producentów biomasy rolniczej zarówno ze strony państwa, samorządu
terytorialnego, ale i ze strony przedsiębiorstw energetycznych.
Zasoby biomasy z sadów
Drewno z sadów na cele energetyczne można uzyskać z corocznych wiosennych prześwietleń drzew
oraz likwidacji starych sadów. Do obliczenia ilości drewna odpadowego z sadów przyjęto
jednostkowy wskaźnik wynoszący 0,35 m3/ha/rok.
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Tabela 17 Zasoby biomasy z sadów w powiecie płońskim
Wyszczególnienie
Powierzchnia sadów
Zasoby biomasy
[ha]
[m3/rok]

Powiat płoński
2 153
754
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS

Potencjał
energetyczny
[GJ/rok]

4 823

Wskaźnik
pozyskanie
energii z
biomasy
[GJ/km2]
3,5

Potencjał energetyczny biomasy z sadów jest mały i może stanowić uzupełnienie w zapotrzebowaniu
na paliwo przede wszystkim dla lokalnych kotłowni (ciepłownictwa nie sieciowego).
Potencjał pozyskania słomy na cele energetyczne
Oceniając potencjalne nadwyżki słomy możliwej do energetycznego zagospodarowania należy
podkreślić, że występują duże wahania wielkości jej zbioru w poszczególnych latach. W energetyce
znajduje zastosowanie słoma wszystkich rodzajów zbóż oraz rzepaku. Za szczególnie cenną uchodzi
słoma żytnia, pszenna oraz rzepakowa.
W Polsce produkuje się rocznie 25-30 Mg słomy. Nadwyżka słomy – według badań Instytutu Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław – wynosi ok. 8 mln Mg rocznie. Obecnie istnieją techniczne
możliwości wykorzystania słomy jako paliwa nie tylko do ogrzewania mieszkań i budynków
inwentarskich w gospodarstwach rolnych, ale także w lokalnych kotłowniach. Na rysunku poniżej
przedstawiono średnioroczną nadwyżkę słomy w poszczególnych województwach.

Rysunek 10 Średnioroczna nadwyżka słomy w układzie wojewódzkim w latach 1999–2013
Źródło: Piotr Gradziuk „Gospodarcze znaczenie i możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w Polsce”,
Puławy 2015

Nadwyżkę słomy w powiecie płońskim oszacowano na podstawie danych GUS oraz wskaźników
opracowanych przez IUNG Puławy13.
Nadwyżkę słomy obliczono jako różnice między produkcją a jej wykorzystaniem na cele rolnicze
(jako ściółka dla zwierząt, nawóz organiczny czy pasza). Regionalna nadwyżka słomy w powiecie
płońskim wynosi ok. 46 120 Mg przy założeniu wartości energetycznej słomy na poziomie
13

A. Harasin: Relacja między plonem słomy i ziarna u zbóż; Pamiętnik Puławski, Zeszyt 104, 1994
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14,5 GJ/Mg można pozyskać 668 740 GJ. Ze względu duże rozdrobnienie dostawców słomy nie
rekomenduje się tej biomasy jako istotnego źródła zaopatrzenia paliwowego dla elektrociepłowni w
Płońsku, a raczej jako paliwo wykorzystane w lokalnych kotłowniach przystosowanych do spalania
słomy. Ponieważ spalanie słomy ze względu na dużą zawartość w niej części lotnych jest procesem
dość złożonym.

5.2. Energia słoneczna
Charakterystyczne dla położenia geograficznego Polski jest ścieranie się różnych frontów
atmosferycznych, co w efekcie powoduje częste zachmurzenia. Roczna gęstość promieniowania
słonecznego w Polsce, przypadająca na płaszczyznę poziomą, waha się w granicach 950–1250
kWh/m2. Średnie nasłonecznienie, czyli liczba godzin słonecznych, wynosi ok. 1600 godzin na rok.
Warunki meteorologiczne charakteryzują się bardzo nierównym rozkładem promieniowania
słonecznego w cyklu rocznym. Około 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada od
początku kwietnia do końca września, przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 16
godz./dzień, natomiast w zimie skraca się do 8 godzin dziennie. Warunki nasłonecznienia obszaru
powiatu na tle kraju ilustruje poniższy rysunek.

Rysunek 11 Roczne sumy usłonecznienia rzeczywistego w roku 201914

Całkowite promieniowanie słonecznego na terenie powiatu płońskiego w ciągu roku wynosi 985
kWh/m2, a liczba godzin słonecznych wynosi poniżej ok. 1600.
Powszechną możliwością wykorzystania energii słonecznej jest ogrzewanie wody przy
wykorzystaniu kolektorów słonecznych. Energia słoneczna na ten cel wykorzystywana jest w
głównej mierze przez indywidualnych inwestorów oraz w coraz większym stopniu przez jednostki
samorządowe. Wykorzystanie energii słonecznej w polskim ciepłownictwie jest marginalne (poniżej
0,01% ogółem produkowanego ciepła). Nieliczne ciepłownie w kraju zdecydowały się na
wykorzystanie kolektorów słonecznych do produkcji ciepła.
W powiecie płońskim w ciepłowni w Raciążu wykorzystywane są kolektory słoneczne. Do
oszacowania potencjału technicznego założono, że 15% zapotrzebowania na ciepło (do ogrzewania
pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej) będzie pochodziło z kolektorów słonecznych.
14

Biuletyn Monitoringu Klimatu Polski Rok 2019 ISSN 2391-6362
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W tabeli poniżej przedstawiono potencjał techniczny wykorzystania energii słonecznej dla gmin
wiejskich i miejskich w powiecie płońskim.
Tabela 18 Potencjał techniczny produkcji ciepła z kolektorów słonecznych
Nazwa gminy
Potencjał wykorzystania energii słonecznej
[MWh/rok]
gm. m. Płońsk

19 406

Szacunkowa powierzchnia
kolektorów słonecznych
[ha]
4,0

gm. m. Raciąż

3 679

0,8

gm. w. Baboszewo

6 308

1,3

gm. w. Czerwińsk nad
Wisłą
gm. w. Dzierzążnia

6 897

1,4

3 083

0,6

gm. w. Joniec

3 305

0,7

gm. w. Naruszewo

4 947

1,0

gm. w. Nowe Miasto

4 465

0,9

gm. w. Płońsk

7 453

1,5

gm. w. Raciąż

6 513

1,3

gm. w. Sochocin

5 510

1,1

gm. w. Załuski

4 967

1,0

Źródło: Szacunki własne

W powiecie płońskim całkowity potencjał wykorzystania energii słonecznej przy założeniu 15%
pokrycia zapotrzebowania na ciepło wyniesie 76 532 MWh/rok. Dla osiągniecia takiej produkcji
ciepła powierzchnia kolektorów słonecznych wyniesie 7,7 ha.
Należy się spodziewać w najbliższym czasie coraz większego zainteresowania ze strony
ciepłownictwa wykorzystaniem energii słonecznej.

5.3. Potencjał energii geotermalnej
Głęboka geotermia
Energię geotermalną wykorzystuje na cele energetyczne przede wszystkim wykorzystując systemy
wydobywczo-zatłaczające. Jest to racjonalne rozwiązanie przy eksploatacji wód geotermalnych o
temperaturze powyżej 20C. Technologię procesu wydobycia i zatłaczania (patrz rysunek poniżej)
wód geotermalnych tworzy „obieg zamknięty”, który zapewnia odnawialność zasobów wód
podziemnych i podtrzymanie ciśnienia złożowego, przy równoczesnym spełnieniu wymogów
ochrony środowiska.
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Rysunek 12 Dwuotworowy system wydobywczo-zatłaczający, tzw. dublet geotermalny.
1 - geotermalny poziom zbiornikowy, 2 - otwór wydobywczy, 3 - poszerzenie otworu, 4 - pompa głębinowa, 5 – głowica
otworu wydobywczego, 6 - filtry, 7 - wymiennik ciepła, 8 - rurociąg wody sieciowej, 9 - rurociąg wody geotermalnej, 10
- pompa zatłaczająca, 11 - głowica otworu zatłaczającego, 12- otwór zatłaczający.
Źródło: Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim, pod redakcją Wojciecha Góreckiego,
Kraków 2006

Nakłady kapitałowe na budowę instalacji geotermalnej są relatywnie wysokie. Obejmują koszty
dwóch otworów wiertniczych (eksploatacyjnego i do zatłaczania wody wykorzystanej) oraz koszty
napowierzchniowej instalacji ciepłowniczej. W strukturze kosztów przeważająca ilość środków
przeznaczona jest na wiercenia, stąd tendencja do lokalizacji ciepłowni geotermalnych, tam, gdzie
zasoby wody geotermalnej są na względnie małej głębokości przy zachowaniu optymalnych
parametrów temperatury, wydajności, mineralizacji i składu chemicznego. Na Niżu Polskim
maksymalnymi zalecanymi z punktu widzenia efektywności ekonomicznej głębokościami
udostępniania wód geotermalnych są głębokości 2000 - 2500 m.
Sposób eksploatacji złóż wód i energii geotermalnej zależy przede wszystkim od głębokości ich
występowania. Wody można wykorzystać do wytwarzania ciepła oraz produkcji energii elektrycznej.
Wody geotermalne o temperaturze poniżej 100oC wykorzystuje się przede wszystkim w sposób
bezpośredni do ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Do produkcji
energii elektrycznej stosuje się mieszaniny wód i par o temperaturach rzędu 140o - 200oC. W ostatnich
latach na świecie wzrasta zainteresowanie stosowaniem binarnych instalacji, w których korzysta się
z wód o znacznie niższych temperaturach (ok. 100oC).
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Polska posiada naturalne baseny sedymentacyjno-strukturalne, wypełnione wodami geotermalnymi
o zróżnicowanych temperaturach od 20o do 80 - 90oC, a w niektórych przypadkach do ponad 100oC.
Wody geotermalne mogą być wykorzystane do celów grzewczych, przygotowania ciepłej wody
użytkowej, a także do celów balneoterapeutycznych i rekreacyjnych. W szczególności na Niżu
Polskim (80% powierzchni kraju - ok. 250 tys. km2) zakumulowany jest znaczący, niewykorzystany
w pełni potencjał energetyczny wód geotermalnych.
Na rysunkach poniżej przedstawiono rozkład temperatur wód geotermalnych w zależności od
głębokości otworów wydobywczych w kraju.

Rysunek 13 Mapa temperatur wód geotermalnych z głębokości 2 km15

15

J. Szewczyk, 2010. Państwowy Instytut Geologiczny PIB
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Rysunek 14 Mapa temperatur wód geotermalnych z głębokości 5 km16

Województwo mazowieckie jest położone na Niżu polskim w okręgu geotermalnym grudziądzkowarszawskim (ok. 70 tys. km2 ) z wodami geotermalnymi o temperaturze od 25 do 135C. Wody
geotermalne występują w pokładach triasowych, kredowych oraz jurajskich o całkowitych zasobach
ok. 3100 km3. Zasoby energii geotermalnej szacuje się na poziomie 11 942 mln toe17 daje to średnio
168 tys. toe/km2.
W województwie mazowieckim najbardziej zasobne zbiorniki wód geotermalnych związane są z
niecką warszawską. Rejon ten charakteryzuje się temperaturą wód od 30 do 80C.
W województwie mazowieckim energię wód geotermalnych wykorzystuje obecnie Mszczonów.
Woda wydobywana jest z odwiertu o głębokości 1700 m. Temperatura początkowa wody wynosi
42oC przy wydajności 55m3/h. Łączna moc źródła (wód geotermalnych) wynosi 10,2 tys. GJ.
Na rysunku poniżej przedstawiono rozkład zasobów dyspozycyjnych w obrębie poszczególnych klas
temperaturowych dla zbiorników geotermalnych na Niżu Polskim.

Rysunek 15 Rozkład zasobów dyspozycyjnych w obrębie poszczególnych klas temperaturowych dla zbiorników
geotermalnych na Niżu Polskim - wykres skumulowany procentowy18.

Na rysunku poniżej przedstawiono lokalizację odwiertów, na podstawie których oszacowano
potencjał wód geotermalnych powiecie płońskim.

16

https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/c6/e7/58ed2b8991bdb_p.jpg?1497231912
Tona oleju ekwiwalentnego = 11,63 MWh
18
Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim, pod redakcją Wojciecha Góreckiego, Kraków
2006
17

28

Rysunek 16 Lokalizacja otworów wiertniczych w powiecie płońskim
Źródło: opracowanie własne na podstawie Państwowego Instytutu Geologicznego PIB19

Korzystne warunki wykorzystania energii geotermalnej występuj w zachodniej części województwa
mazowieckiego, w powiatach: żuromiński (60,1MW), płoński 52 (MW), sierpecki (46,7 MW),
sochaczewski (35,9).20
Ze względu na nakłady inwestycyjne, budowa systemów geotermalnych uzasadniona jest przede
wszystkim w większych miejscowościach o dużej gęstości zabudowy i z dobrze rozwiniętym
systemem ciepłowniczym, gdzie możliwy jest stały pobór ciepła w dużej ilości. W powiecie płońskim
takie warunki potencjalnie spełnia miasto Płońsk.
Pozyskiwanie ciepła geotermalnego charakteryzuje się bardzo niską wrażliwością na wzrost cen
konwencjonalnych nośników energii (ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny). Należy się spodziewać,
że z biegiem czasu systematycznie będzie rosła konkurencyjność inwestycji geotermalnych w
porównaniu do tradycyjnych form produkcji ciepła.
Niskotemperaturowa geotermia
Przyjęto umownie w Polsce, że granica pomiędzy wodami termalnymi i niskotemperaturowymi, to
20ºC (mierzona na wypływie z otworu wiertniczego), od której Prawo geologiczne i górnicze uznaje
wody podziemne za termalne.
Niskotemperaturowa geotermia nie daje możliwości bezpośredniego wykorzystania ciepła ziemi,
wymaga ona stosowania pomp ciepła jako urządzeń wspomagających, które doprowadzają do
podniesienia energii na wyższy poziom termodynamiczny. System składa się z dolnego źródła ciepła,
jednostki pompy ciepła oraz odbiornika ciepła (górne źródło ciepła) czyli systemu dystrybucji
ciepła/chłodu w budynku. Dolne źródło ciepła jest zlokalizowane poza budynkiem (ciepło z wody,
gruntu). Pompy ciepła wykorzystujące niskotemperaturowe źródło geotermalne do efektywnej pracy
19

https://geologia.pgi.gov.pl/otwory/?extent=517419.3673%2C508416.6094%2C662543.6159%2C560671.9222%2C2180
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https://www.mazovia.pl/pozostale/art,143,program-mozliwosci-wykorzystania-odnawialnych-zrodel-energii-dlawojewodztwa-mazowieckiego-oraz-prognoza-oddzialywania-na-.html
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potrzebują dwóch odwiertów. Pierwszy z nich stanowi studnię czerpalną, drugi spełnia funkcję studni
zrzutowej, do której oddawana jest woda. Pompa ciepła pobiera ciepło z wody i wykorzystuje je do
ogrzewania, chłodzenia pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Na rynku w
ostaniem okresie pojawiły się pompy ciepła wykorzystujące energię zgromadzoną w powietrzu. Ze
względu na relatywnie niski koszt inwestycyjny zdominowały krajowy rynek co przedstawiono na
rysunku poniżej (Rysunek 17). Rynek pomp ciepła wykorzystujący niskotemperaturową energię
geotermalną nie wykazuje istotnego wzrostu i nie należy spodziewać się istotnej zmiany w najbliższej
przyszłości (Rysunek 18).

Rysunek 17 Rynek pomp ciepła w Polsce
Źródło danych: PORTPC21

21

http://portpc.pl/pdf/raporty/Raport_PORTPC_wersja_final_2019.pdf
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Rysunek 18 Prognoza PORT PC dot. rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce do 2030 r. (liczba sztuk) – wariant realistyczny
Źródło danych: PORTPC

Niestety, dane na temat liczby i mocy pomp ciepła wykorzystujących niskotemperaturową energię
geotermalną na poziomie powiatów i gmin nie są dostępne. Instalacje tego typu, w większości o
niewielkiej mocy, montowane są przeważnie w przez osoby prywatne i z reguły nie są nigdzie
ewidencjonowane.
W powiecie płońskim niskotemperaturowe źródła geotermalne wykorzystywane są w ograniczonym
zakresie ze względu na wysokie koszty początkowe instalacji pomp ciepła. W wielu przypadkach
czynnik ten jest główną barierą mimo faktu, że rentowność ekonomiczna instalacji liczona w
odniesieniu do całego okresu jej użytkowania (minimalnie przyjmuje się 20 lat) jest bardzo
zachęcająca i konkurencyjna w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych.

5.4. Ciepło odpadowe
Ciepłem odpadowym jest energia powstająca przy okazji innych procesów, która nie jest odbierana i
wykorzystywana. Ciepłem odpadowym jest na przykład ciepło spalin czy energia towarzysząca
przemysłowym procesom chemicznym. Ilość ciepła odpadowego może dochodzić nawet do 70%
energii pierwotnej zużytej w procesach konwersji energii. Ciepło odpadowe, które powstaje podczas
procesów produkcyjnych i jest oddawane do otoczenia, może być magazynowane, a następnie
ponownie użyte. Ciepło odpadowe można wykorzystać m.in. z elektrowni, elektrociepłowni,
układów wentylacji i klimatyzacji, układów chłodniczych, gazy wylotowe z silników spalinowych,
biogazowni, oczyszczalni ścieków itp.
Największe pole do wykorzystania ciepła odpadowego jest tam, gdzie potrzebna jest energia o
niezbyt wysokich parametrach np. do ogrzewania pomieszczeń i wody. Dodatkowo w wielu gałęziach
przemysłu (m.in. spożywczym) ciepło odpadowe o niskiej temperaturze może być wykorzystywane
bezpośrednio w procesach produkcyjnych. Największy potencjał wykorzystania ciepła odpadowego
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występuje w zakładach przemysłowych, wykorzystujących w swoich procesach produkcyjnych duże
ilości ciepła, energii elektrycznej i wody, w szczególności w zakładach petrochemicznych i
chemicznych, w cementowniach i w branży spożywczej. W zakładach przemysłowych ciepło
odpadowe występuje w postaci gazów spalinowych, wody chłodzącej, podgrzanych wyrobów i
produktów ubocznych, które są następnie schładzane.
Do szacowania potencjału ciepła odpadowego z reguły wykorzystuje się dane dotyczące całkowitego
zużycia energii bądź ciepła w różnych sektorach przemysłowych. W projekcie I-ThERM (“Industrial
Thermal Energy Recovery Conversion and Management”) realizowanym w ramach programu
Horyzont 2020 oszacowano potencjału ciepła odpadowego dla sektorów przemysłowych w
poszczególnych krajach UE. W tabeli poniżej przedstawiono wyniki tych badań dla wybranych
sektorów przemysłowych w Polsce.
Tabela 19 Potencjał ciepła odpadowego i potencjał Carnota [TWh/rok, TJ/rok] w Polsce według
rodzajów działalności przemysłowej22

W tabeli powyżej podano dwie wartości: potencjał ciepła odpadowego i tzw. potencjał Carnota, który
uwzględnia współczynnik sprawności Carnota pozwalający określić czy ciepło odpadowe może być
wykorzystywane na cele energetyczne.
Oszacowanie ilości ciepła odpadowego możliwego do wykorzystania na cele energetyczne w
powiecie płońskim jest bardzo trudne ze względu na brak dostępu do danych z przedsiębiorstw.
Należy rozważyć możliwość przeprowadzenia takich badań w mieście Płońsk, że względu na dużą
liczbę przedsiębiorstw oraz potencjalne możliwości wykorzystania ciepła odpadowego m.in. przy
wykorzystaniu już istniejącej sieci ciepłowniczej.
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Kalogirou S., Christodoulides P., 2017. Preliminary assessment of waste heat potential in major European industries, Energy
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