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10. DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 
(Jolanta Ciba) 

W ostatnich latach w Polsce obserwuje się wzrost zainteresowania wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii (OZE). Z jednej strony wpływ na to mają rosnące ceny energii 
i wzrastające koszty utrzymania budynków, z drugiej zaś coraz większa świadomość ekologiczna 
społeczeństwa odnośnie zanieczyszczenia środowiska. 

Energia odnawialna to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów 
przyrodniczych. Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla tradycyjnych nieodnawialnych 
nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, 
a pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, w porównaniu do źródeł tradycyjnych, bardziej przyjazne 
środowisku naturalnemu. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w znacznym stopniu 
zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie 
emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych. 

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (1997) odnawialne źródła energii to źródła 
wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, 
fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu 
wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków 
albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Jednak nadal odnawialne źródła 
energii kojarzą się najczęściej z turbinami wiatrowymi oraz kolektorami słonecznymi. Na rys. 10.1. 
przedstawiono pochodzenie poszczególnych odnawialnych źródeł energii. 

 

Rys.10.1. Schemat pochodzenia odnawialnych źródeł energii (źródło: [10]) 

Województwo podkarpackie posiada stosunkowo dobre warunki do rozwoju energetyki 
z odnawialnych źródeł energii (m. in. energii słonecznej, energii wiatru, energii wody). 
Przeprowadzane badania potwierdzają bardzo dobre warunki nasłonecznienia w województwie. 
Średnie nasłonecznienie miesięczne wynosi odpowiednio od 0,8 kWh/m²/dzień w grudniu do 
5,04 kWh/m² w lipcu. Warunki te stwarzają duże możliwości wykorzystania energii słonecznej do 
celów użytkowych. W województwie od kilku lat obserwowany jest wzrost liczby budynków 
mieszkalnych z zamontowanymi instalacjami solarnymi. Instalowane są one głównie w systemach 
odbierających ciepło, można też spotkać układy fotowoltaiczne. Instalacje solarne montowane są 
również na budynkach użyteczności publicznej m. in.: na jednostkach oświatowych (przedszkola, 
szkoły), obiektach służby zdrowia i opieki zdrowotnej (szpitale, domy pomocy społecznej), sportowych, 
sakralnych oraz hotelach i pensjonatach. 

W regionie coraz częściej wykorzystuje się również energię wiatru, gdyż jest to obszar o dużym 
potencjale dla energetyki wiatrowej. Blisko 20 % województwa posiada dobre oraz bardzo dobre 
warunki wiatrowe. Szczególnie korzystne warunki występują w okolicach Dukli, Rymanowa, 
Rzeszowa, Dębicy, co potwierdziły m.in. badania przeprowadzone pod kierownictwem prof. 
I. Solińskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Badania wykazały, że średnioroczne 
prędkości wiatru w tych miejscach dochodzą do 6,7 m/s na wysokości 40 m n.p.g. Obecnie 
w województwie funkcjonuje kilkadziesiąt instalacji wiatrowych. 
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W województwie podkarpackim wykorzystuje się również energię wody. Potencjał wytwarzania 
energii elektrycznej na rzekach daje podstawy do budowy małych elektrowni wodnych o mocy  
0,8-1,0 MW. Z przeprowadzonych analiz uwzględniających potencjał dopływów głównych rzek takich 
jak: San, Wisłok, Wisłoka, Ropa wynika, że łączny teoretyczny potencjał energii w strudze rzek wynosi 
ponad 1,4 mln MWh/rok. Obecnie w województwie podkarpackim funkcjonuje kilkanaście małych 
elektrowni wodnych. Szczególne znaczenie posiada Elektrownia Wodna Solina-Myczkowce. 

Spośród inwestycji będących przykładem dobrych praktyk z wykorzystaniem energii słonecznej 
należy wymienić kryte pływalnie i baseny kąpielowe wykorzystujące kolektory słoneczne do 
ogrzewania wody m.in. w Boguchwale, Strzyżowie, Dębicy, Cmolasie, czy też Głogowie Małopolskim.  

  

Rys. 10.2. Instalacja solarna na budynku krytej pływalni 
w Cmolasie, pow. kolbuszowski (źródło: [41]) 

Rys. 10.3. Instalacja solarna przy krytej pływalni 
w Głogowie Małopolskim, pow. rzeszowski (źródło: [41]) 

Kolejnym przykładem dobrych praktyk z wykorzystaniem energii słonecznej jest innowacyjna 
instalacja ogniw fotowoltaicznych zamontowana na terenie kampusu Wyższej Szkoły Prawa 
i Administracji. Uruchomiona w Rzeszowie instalacja o łącznej powierzchni ogniw fotowoltaicznych 
wynoszącej 200 m2 jest jedną z niewielu w Europie. Pozyskany w ten sposób prąd wykorzystany jest 
do oświetlenia budynku oraz zasilania systemu klimatyzacji. Dodatkowo na terenie kampusu 
wykonanych zostało 30 odwiertów na głębokość 125 m, z których specjalistyczne sondy połączone 
z pompą pozwalają na pobieranie ciepła z gruntu. 

Innym przykładem wykorzystania energii słonecznej jest instalacja zamontowana na hotelu 
„Blue Diamond” w Nowej Wsi koło Rzeszowa, składająca się z kolektorów słonecznych do 
podgrzewania wody oraz paneli fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej. Jest to 
jeden z pierwszych w Polsce przykładów wykorzystania fotowoltaiki w budownictwie komercyjnym. 

  

Rys. 10.4. Instalacja fotowoltaiczna na budynku 
WSPiA w Rzeszowie (źródło: [41]) 

Rys. 10.5. Instalacja do produkcji energii ze słońca na 
hotelu „Blue Diamond” w Nowej Wsi, pow. rzeszowski 

(źródło: [41])  
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Kolejnym przykładem dobrych praktyk jest wykorzystanie energii słonecznej i wiatrowej do 
oświetlenia dróg. Hybrydowe lampy, wykorzystujące energię odnawialną słońca i wiatru, stanowią 
uzupełnienie tradycyjnego oświetlenia. Są zupełnie niezależne od sieci energetycznej i mogą być 
wykorzystywane w każdym miejscu, gdzie podłączenie do sieci jest bardzo kosztowne lub wręcz 
niemożliwe. 

Rozwiązanie takie wprowadziła gmina Jarosław, na terenie której zainstalowano 313 lamp, 
hybrydowych. Lampy ustawione zostały na zakrętach i łukach dróg, gdzie nie było technicznej 
możliwości zainstalowania oświetlenia sieciowego. Warta niemal 10 mln zł inwestycja gminna okazała 
się największą tego typu w Unii Europejskiej. 

Również gmina Trzebownisko zamontowała na swoim terenie 91 lamp hybrydowych. Lampy 
ustawione zostały przy drogach gminnych, w miejscach, które ze względu na bezpieczeństwo 
pieszych wytypowane zostały jako kluczowe do zainstalowania oświetlenia. 

Rozwiązanie takie wprowadziła także gmina Strzyżów. Od 2010 r. na terenie gminy 
zainstalowano 93 latarnie hybrydowe. W kolejnym roku zaplanowano zamontowanie dodatkowych 40 
lamp. 

  

Rys. 10.6. Lampa hybrydowa w Stobiernej, 
pow. rzeszowski (źródło: [41]) 

Rys. 10.7. Lampy hybrydowe na w Strzyżowie, 
pow. strzyżowski (źródło: [41]) 

Spośród inwestycji będących przykładem dobrych praktyk należy wymienić również mini 
elektrownię wiatrową znajdującą się obok Przedszkola Miejskiego nr 9 im. "Baśniowej Krainy" 
w Mielcu. Energia z turbiny wiatrowej o mocy 3,0 kW służy do ogrzewania wody bieżącej 
w przedszkolu. 

 

Rys. 10.8. Mini elektrownia wiatrowa w Mielcu (źródło: [41]) 
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Dodatkowo wiatrak pełni „funkcję edukacyjną”. W przedszkolu przeprowadzane są zajęcia 
ekologiczne, podczas których dzieci uczęszczające do przedszkola uczą się, czym jest energia 
wiatrowa, czemu służy i jakie ma znaczenie. Zajęcia takie organizowane są również dla dzieci 
z innych przedszkoli miejskich. 

Znakomitym przykładem jak czerpać energię z wody jest Zespół Elektrowni Wodnych Solina-
Myczkowce S.A. Jest to zespół dwóch elektrowni wodnych na sztucznych zbiornikach wodnych na 
rzece San, w gminie Solina. Zapora w Solinie jest największą budowlą hydrotechniczna w Polsce, a 
elektrownia jest największą elektrownią szczytowo-pompową pracującą na dopływie naturalnym. 

  

Rys. 10.9. Zapora wodna w Solinie, pow. leski 
(źródło: [41]) 

Rys. 10.10. Zapora w Myczkowcach, pow. leski 
(źródło: [41]) 

Do przykładu dobrych praktyk w zakresie odnawialnych źródeł energii dodać należy również 
powołanie Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej (PKEO). Głównym celem Klastra jest 
stworzenie płaszczyzny stałej współpracy jednostek działających na rzecz rozwoju ekoenergetyki  
opartej na odnawialnych źródłach energii. Klaster skupia wyższe uczelnie, jednostki 
samorządu terytorialnego, szkoły oraz firmy działające w sektorze odnawialnych 
źródłach energii. Od września 2011 r. działa również Stowarzyszenie „Podkarpacka 
Ekoenergetyka”, będące koordynatorem instytucjonalnym Klastra. 

 
Obecnie w trakcie realizacji są kolejne projekty będąca przykładem dobrych praktyk w zakresie 

odnawialnych źródeł energii. Jako przykład można wskazać projekt realizowany przez Związek Gmin 
Dorzecza Wisłoki, obejmujący instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej na 
117 obiektach użyteczności publicznej i 4 266 domach prywatnych oraz budowę układów 
fotowoltaicznych na 4 obiektach sportowych. Jest to jeden z największych projektów realizowanych 
w województwie, w którym udział bierze 20 gmin wchodzących w skład Związku. 
 




