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„Plan energetyczny, zachowania 

czystości powietrza i ochrony 

klimatu dla  

Powiatu Hajnowskiego” 



Zużycie energii 

Część  1 



Zróżnicowanie 

Zużycie energii w zakresie … 

… ciepła 

… prądu 

… mobilności  

przez grupy konsumenckie … 

… prywatne gospodarstwa domowe 

… gminy 

… rzemiosło, handel, przemysł,       
     zakłady usługowe, budynki publiczne 

 



Roczne całkowite zużycie ciepła: 

 

572.395 MWhth 
(= 2.062 TJ) 

Ciepło 



Zużycie ciepła 



Zużycie ciepła w gminach 



Nośniki energii cieplnej 



Eksport pieniędzy poprzez import ciepła 

• Węgiel, gaz, olej opałowy (oraz prąd do 

celów grzewczych) pochodzą z „importu“. 

Roczne koszty importu wynoszą około 

 

80 mln PLN 
 

 



Roczne całkowite zużycie prądu 

wynosi 

169.634 MWhth 
(= 610 TJ) 

Prąd 



Konsumenci prądu 



Zużycie prądu w gminach 



Nośniki prądu 



Eksport pieniędzy z regionu poprzez 

import prądu 

• Prąd, który nie pochodzi z odnawialnych 

źródeł energii, musi być „importowany“. 

Roczne koszty importu wynoszą około 

 

95 mln PLN 
 

 

(zakładając cenę  0,56 zł/ KWh) 

 

 



Roczne zużycie energii na cele 

mobilności: 

 

316.448 MWhth 
(= 1.139 TJ) 

Mobilność  



Konsumenci w zakresie mobilności 



Mobilność w gminach 



Nośniki energii dla 

transportu/mobilności 



Eksport pieniędzy z regionu poprzez 

import paliw 

• Gaz, benzyna oraz paliwo dieslowskie muszą 

być „importowane“, roczne koszty importu 

wynoszą około 

 

152 mln PLN 
(w tym osoby prywatne: 79 mln zł) 

 

 



Prąd, ciepło i mobilność: 

 

1.058.917 MWhth/el 

(3.812 TJ) 

Zużycie energii 



„Eksport” pieniędzy poprzez 

„import” energii 

 

327 mln PLN/ rok!!! 

 

Zużycie energii 



Kopalne / odnawialne źródła energii 



Kopalne /odnawialne źródła energii w  gminach 



Efekty środowiskowe 

• 401.260 t CO2-Równoważnik 

•     1.780 t SO2 

•     1.825 t TOPP-Równoważnik  

•        291 t Pyły zawieszone 

 

 



Gazy cieplarniane 



Inne zanieczyszczenia powietrza 



Potencjały energetyczne  

Część 2 



Zróżnicowanie 

• Potencjał oszczędności 

– Obszerny rozdział w opracowaniu Energievision 

Franken Sp. z.o.o. 

– Duży potencjał oszczędności 
(Przykład zapotrzebowania ciepła w prywatnych domach: przy 75 

Kwth/ m2*rok  50% oszczędności) 

 

• Potencjał energii odnawialnych 

 

 



Prywatne gospodarstwa domowe 
58% zużycia całkowitego 



Potencjały oszczędności - szacunkowe 
(tymczasowo) 



6.000.000 kWh prąd 
(E-101, 3MW, 2000 VLh) 

Zapotrzebowanie powierzchni dla energii 
odnawialnych 

20.000 kWh 

ciepła 
(100% wykorzystanie 

rocznego przyrostu (10 

fm)  jako paliwa) 

   16.000 kWh prądu 

+ 16.000 kWh ciepła 
(0,5 ha/kWel., 8000 VLh,  

el. Współcz. sprawności 

50%) 

600.000 kWh 

prąd 
(Farmy, 16 qm/kWp, 1000 

VLh 

konstrukcja utrzymująca 

panele na dachu) 

Potencjalna produkcja energii z 1-go ha 



Zróżnicowanie 

• Potencjały oszczędności 

 Obszerny rozdział w opracowaniu Energievision 

Franken Sp. z.o.o. 

 Duży potencjał oszczędności  

(Przykład zapotrzebowanie ciepła w prywatnych 

gospodarstwach domowych: przy 75 Kwth/ 

m2*rok  50% oszczędności) 

 

• Potencjały energii odnawialnych 

 

 



Szacowany potencjał 

• W tej części opracowania chodzi przede 

wszystkim o oszacowanie możliwych  

potencjałów technicznych. 

• nie mylić z już stosowanymi potencjałami 

gospodarczymi 

• Prawne i gospodarcze warunki ramowe 

utrudniają w wysokim stopniu 

wykorzystanie technicznego potencjału. 



Potencjały 

1. Energia słoneczna 

 Ogniwa termalne   

 Fotowoltaika na dachach 

 Farmy fotowoltaiczne 

2. Biomasa 

 Drewno 

 Biogaz 

 Odpady biologiczne 

 



Potencjały 

3. Elektrownie wodne  

4. Energia wiatrowa 

5. Geotermia 



Potencjał energii słonecznej 



Kataster solarny 



Specyfikacja uzysku z energii słonecznej 



Całkowity potencjał  
(75% powierzchni dachów) 



Sensownie wykorzystany potencjał wody 

użytkowej 

• Zapotrzebowanie w powiecie: 31.099 MWhth 

• 60% rocznego zapotrzebowania na ciepłą wodę 

  18.660 MWhth 

• Efekt: 450 kWhth (= około 1.620 MJ)/ m2*rok 

  Zapotrzebowanie powierzchni dachów 

 około  42.000 m2 

      (8,8% wszystkich nadających się  

  dachów) 



„Sensownie” wykorzystany potencjał ciepłej 

wody użytkowej 

• Nasze konserwatywne przypuszczenie: 

jedynie w 75% wszystkich przypadków  

pozyskanie wody użytkowej funkcjonuje  

 (25% odpada według statystyk etc) 

  13.995 MWhth (75%  z 18.660 MWhth) 

 

• Obecnie zużywa się ponad 5% potencjału 

energii słonecznej! 



Potencjały instalacji słonecznych 



Prąd z instalacji fotowoltaicznych 

Dla przypomnienia: 

Całkowite zaporzebowanie prądu w powiecie 

na rok 

169.634 MWh  



Potencjał dla fotowoltaiki 

Powierzchnie dachów 

w sumie 

472.184 qm 

minus powierzchnie 

ogniw słonecznych 

  41.466 qm 

Pozostaje 430.718 qm 

Z tego  75% 323.038 qm 



Potencjał fotowoltaiki 

 (instalacje na dachach) 

 



Fotowoltaika na dachach w powiecie  

hajnowskim 

• Dotychczas wykorzystano jedynie 0,6% 

potencjału 

• 100% potencjału mogłoby być wykorzystane 

Możliwe pokrycie 62% zapotrzebowania 

prądu całego powiatu  jak również około 300% 

zapotrzebowania prądu w gospodarstwach 

domowych  

 W ten sposób można w powiecie  

 zaoszczędzić 32.500 t węgla kamiennego 



Potencjał fotowoltaiki (farmy) 

Założenia: obliczenia według niemieckich 

danych 

 Korytarz o szerokości 110 m wzdłuż 

autostrad i linii kolejowych 

 Inne powierzchnie (np. militarne, wysypiska) 

ale 

 bez lasów i obszarów chronionych 

 

 



Potencjał fotowoltaiki (Farmy) 



Suma potencjałów fotowoltaiki 

 (konserwatywne/ostrożne oszacowanie!) 

Instalacje dachowe 130.064 MWh 

Farmy   204.032 MWh 

Suma   334.096 MWh 

 

Całkowite zużycie 169.634 MWh 

 

  Fotowoltaika może pokryć do 200% 

 zapotrzebowania na prąd 



Drewno 

Potencjał biomasa 



Lasy w Powiecie Hajnowskim 



Drewno 

• Jedynie 7% prywatnych gospodarstw 

domowych ogrzewa swoje domy innymi 

paliwami niż drewno 

• Drewno jest bardzo ważnym nośnikiem 

energii w prywatnych gospodarstwach 

domowych 

• Obliczenia dotyczą jedynie produkcji ciepła 

(bez prądu!) 

• Aktualna produkcja ciepła z drewna: 

236.949 MWhth 

 



Drewno 

• 2 opcje obliczeń:  

– „Minimalny-Potencjał“ – jedynie drewno 

odpadowe ze zrównoważonego użytkowania  
(51.000 m3/ 37.500 t) 

 

– „Maksymalny-Potencjał“ – drewno, które 

regularnie odrasta plus dozwolona wielkość 

wycinki w Puszczy Bialowieskiej do 

energetycznego wykorzystania (296.000 m3/ 221.500 t) 

 



Potencjał drewno 

Minimalny-Potencjał: 

 około    75.000 MWhth 

 

Aktualna produkcja ciepła z drewna:  

   236.949 MWhth 

 

Maksymalny-Potencjał 

  około  488.000 MWhth 



Minimalny potencjał 



Maksymalny potencjał 



Maksymalny potencjał 

• 296.000 m3 

 

minus 90.000 m3  dla lokalnego przemysłu  

drzewnego!!!! 

 

Około  200.000 m3 
(150.000 t x 2,2 kWhth/kg) 

 

  około 330.000 MWhth 



Maksymalny potencjał pomniejszony  

o zapotrzebowanie dla przemysłu drzewnego 



Drewno: podsumowanie 

• Dodatkowo około 100.000 MWhth możliwe 

do uzyskania z regionalnego drewna 

• Udział drewna w zabezpieczeniu 

zapotrzebowania na ciepło może wzrosnąć z 

42% do około 60%  

• Poprzez oszczędności i zastąpienie 

pozostałych  paliw drewnem (np. ciepło 

odpadowe z biogazowni) wartość ta może 

wyraźnie wzrosnąć. 



Biogaz 

Potencjał biomasy 



Maksymalny potencjał  

„roślin energetycznych“ 

37.000 ha pól uprawnych, 25.000 ha łąk 

 

Po odjęciu powierzchni potrzebnej do 

produkcji żywności i paszy dla zwierząt 

(jedynie powiat) pozosteje 

 

około 28.000 ha pól uprawnych 7.800 ha łąk na 

produkcję energii. 

 



Prąd z biogazu (maksymalny) 



Ciepło z biogazu (maksymalne) 



Inne możliwości produkcji biogazu 

Prąd i ciepło z … 

 

• nawozów gospodarczych (4.700 krów, 4.660 świń, 1.060 

koni, niestety mały dostęp do danych na ten temat) 

• biologicznych odpadów  domowych 

• materiału pozyskanego z zabiegów 

ukierunkowanych na ochronę krajobrazu 

(gałęzie, krzaki itd.) 



Podsumowanie: biogaz 
(Dane w MWhth/el) 

prąd 

pobra-

ny 

prąd 

potencjał 

ciepło 

pobrane 

ciepło 

potencjał 

Rośliny 

energetyczne 

8.300 492.872 0 557.649 

Nawóz 

gospodarczy* 

0 4.791 0 5.421 

Bio-odpady 0 422 0 500 

Ochrona 

krajobrazu 

0 252 0 1.970 

Summe 8.300 498.337 0 585.540 



Pokrycie zapotrzebowania energii biogazem 

Zapotrzebowanie Potencjał W 

%-

ach 

 

Prąd - całkowite 

zapotrzebowanie 

 

 

169.634 MWhel 

 

 

498.337 

MWhel 

 

293% 

 

Ciepło – 

całkowite 

zapotrzebowanie 

 

572.395 MWhth 

 

585.540 

MWhth 

 

102% 



Brak możliwości rozbudowy 

potencjału ze względu na położenie 

Potencjał siły wody 



Skoncentrowany na duże instalacje 

Potencjał wiatr 



Wiatr 

Dokonano dwóch obliczeń: 

1. Według polskiego prawa planowania 

przestrzennego (odległość od terenów 

zamieszkałych = 10-krotna wysokość 

instalacji/elektrowni wiatrowej, co oznacza 

około 2.000 m) 

2. Z odległością  1.000 m od terenów 

zamieszkałych 



1. Potencjał wiatru  
(według polskiego prawa planowania przestrzennego  



Odpowiednie powierzchnie 



Potencjał rozbudowy instalacji 



1. Podsumowanie  
(polskie prawo planowania przestrzennego) 

• W pobliżu Narewki znajduje się instalacja o mocy 
600 kW  

• Istnieje możliwość zainstalowania 24-ch                        
3-Megawatowych wiatraków  

• Produkcja prądu: około 156.000 MWhel rocznie 

• W tej chwili wykorzystuje się jedynie 0,8% tego 
potencjału 

 

 Ten potencjał mógłby pokryć 92% dzisiejszego 
zapotrzebowania na prąd w powiecie! 



2. Potencjał wiatru  
(zamiast 10 x wysokość instalacji  1.000 m odległość od 

terenów zamieszkałych) 



Potencjał wiatru  
(zamiast 10 x wysokość instalacji  1.000 m odleglość od 

terenów zamieszkałych) 



2. Podsumowanie  (Odległość 1.000m) 

• Możnaby zainstalować 433 wiatraki 3-
megawatowe  

• Produkcja prądu: około 1.899.788 MWhel 
rocznie 

 

 Całkowity potencjał mógłby pokryć 11-krotnie 
całe zapotrzebowanie prądu powiatu lub  2-
krotne zapotrzebowanie prywatnych 
gospodarstw domowych  całego 
województwa!!!! 



Prąd 

Podsumowanie końcowe 



Prąd  
(obecne zużycie: 169.634 MWh) 



Potencjał prądu 

• Potecjał prądu z OZE (986.643 MWh) 

mógłby pokryć dziesiejsze zapotrzebowanie 

169.343 MWh ponad  5 razy 

• Przy odległości 1.000 m od elektrowni 

wiatrowej : Potencjał wynosi  2.708.907 

MWh  

 16-krotne pokrycie zapotrzebwania! 

• Obecnie w powiecie prąd pochodzi w bardzo 

małym procencie z OZE  



Prąd z OZE: Stan obecny i potencjał 
(Wiatraki z odl. 10H) 

 



Ciepło 

Podsumowanie końcowe 



Ciepło 
(obence zużycie: 572.395 MWh) 



Ciepło z OZE: Stan obecny i potencjał 



Potencjał ciepła 

• Obecne zapotrzebowanie na ciepło  572.395 

MWh mógłby być pokryty z OZE  

(Potencjał: 969.068 MWh = około  2-krotne 

pokrycie zapotrzebowania 

• Obecnie już 25% ciepła w powiecie 

pochodzi z OZE! 



Ważne 

• Potencjały są ekstremalnie wysokie 

• Cel powiatu, aby stać się  energetycznie 

niezależnym, względnie CO2-neutralnym, 

jest osiągalny. 

• Należy przyjrzeć się dokładnie pytaniu 

dotyczącemu gospodarki regionu: kto 

będzie operatorem instalacji, żeby z 327 mln 

PLN, które rocznie wypływają z powiatu, 

możliwie dużo pozostało w regionie? 




