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w województwię lubelskim

Wprowadzenie

oceny oddziaływania na środowisko dokumentów programowych nie mają jeszcze
w Polsce ustalonych podstaw metodycznych. W artykule podjęto próbę przeanalizowa-
nia aspektÓw procedura|nych i metodycznych związanych z postępowaniem w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko projektu ,,Programu Rozwoju Alternatywnych
Zródet Energii dla Województwa. Lubelskiego'' (Program RAZE). Przedstawiono zarys
i gtówne elementy projektu Programu MZE, a takźe strukturę i kluczowe części doku-
mentu prognofy. Szczególnq uwagę zwrócono na identyfikację i ocenę potencja|nych
oddziaływań związanych z wdraźaniem usta|eń Programu' Ponadto w prowadzonych
rozważaniach uwzg|ędniono:
. relacje pomiędzy postępowaniem w sprawie ooś i ostatecznym kztałtem Programu

RAZE,
. trudności i problemy natury metodycznej i proceduralnej.

Podstawę prawną przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko (ooS) projektu ,,Wojewódzkiego programu rozwoju a|tematywnych źńdeł
energii d|a wojewÓdztwa |ubelskiego,' (zwanego da|ej Programem) stanowił art' 40
ustawy z dnia 27 kwietnia 200l r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20
czerwca 200,l r., poz' 627 z póŹn' zmianami). Ustawa Prawo ochrony środowiska (Poś)
koresponduje z wymaganiami Unii Europejskiej z zakresu ocen oddziatywania projektów
dokumentÓw strategicznych na środowisko, które określone zostały w dyrektywach:
o 2001l42lWE z dnia 27 czerwca 200.l r. w sprawie oceny wptywu niektórych p|anów

i programów na środowisro,
. 2003l4ME w sprawie pub|icznego dostępu do informacji dotyczących środowiska'
. 2003/35ME z dnia 26 maja 2003 r. przewidujqca udziat społeczeństwa w odniesie-

niu do sporządzania niektórych planÓw i programów w zakresie środowiska oraz
zmieniająca w odniesieniu do udziału spoteczeństwa idostępu do wymiaru spra.
wiedIiwości dyrektywy Rady 85/337/EWC i 96161ME'

Procedura oceny oddziaływania na środowisko składata się z następujących eta-
pów:
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l ) Usta|enie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie na
drodze uzgodnienia z Wojewodą Lubelskim oraf Państwowym Wojewódzkim |nspekto-

rem Sanitamym w Lublinie,
2) Sporządzenie dokumentu,,Prognozy oddziaływania na środowisko','
3) opiniowanie projektu Programu wraz z ,,Prognozą',:

. wydanie opinii przez Wojewodę Lubelskiego oraz Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Lublinie,

o zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny od.
działywania na środowisko projektu Programu,

4) Sporządzenie końcowej wersji ',Prognozy', - uwzg|ędnienie uwag zgtoszonych przez
Wojewodę Lube|skiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitamego
w Lublinie, a także uwag wynikajqcych z konsu|tacji społecznych (etap związany
z zasadami dobrej praktyki),

5) Podanie do pub|icznej wiadomości informacji o zgtoszonych uwagach, wnioskach
oraz o sposobie ich wykorzystania w ostatecznej wenji dokumentu Programu.

Ponadto do przyjętego dokumentu Programu powinny być forma|nie załqczone
pisemne informacje o sposobie wykorzystania:
1) ustaleń zawartych w ,,Prognozie'''
2) opinii i uzgodnień odpowiednich organów.
3) wyników udziału społeczeństwa,
4) informacji o metodach i częstotliwości przeprowadzania analizy realizacji postano.

wień dokumentu.

Konstrukcja oraz cele Programu RAZE

Tekt Programu |iczy l 'l0 stron i podzielony został na dziewięć rozdziałÓw. W roz.
dziatach wstępnych przedstawiono krajowe i unijne podstawy prawne związane z wyko-
rzystaniem odnawia|nych źródeł energii (oZE), a takźe scharakteryzowano cele Progra-
mu, za|ety wykorzystania Źródeł energii odnawia|nej oraz zamieszczono rys historyczny
rozwoju oZE na Lube|szczyźnie. Najbardziej rozbudowana jest V| część Programu zaty.
tułowana ',Uwarunkowania i kierunki rozwoju odnawia|nych Źródeł energii,'. W tej czę.
ści omówiono energię wodną, wiatrową, stoneczną igeoterma|ną' opńcz tego dość
obszernie przedstawiono zagadnienia wykorzystywania biomasy na cele energetyczne.
W końcowych rozdziatach zarysowano pespektywy iograniczenia rozwoju energetyki
odnawia|nej. Ponadto zawarto informacje natury forma|no-prawnej' związane z finan.
sowaniem i realizacją przedsięwzięć z zakresu oZE. Zaproponowany został również ze-
staw 26 wskaźników do monitorowania efektywności rea|izacji Programu' Program jest
bogato i|ustrowany. Na część graficzną składa się 16 ko|orowych map oraz 4 ryciny'
Wie|e zagadnień przedstawiono w formie zestawień tabe|arycznych _ ogółem zamiesz-
czono 24 tabele.

Cele Programu nawiązują do dokumentów strategicznych na poziomie krajowym
iregiona|nym. V!!różniono 3 ce|e strategiczne oraz towarzyszące im ce|e operacyjne:
l) Realizacla po|ityki energetvcznej państwa:

a) osiągnięcie zuŻycia oZE na poziomie 7 ,5o/o w roku 2010 oraz 14o/o w roku 2020,
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b) realizacja zrównoważonego rozwoju;
2) Zwiekzenie poziomu bezoieczeństwa energetycznego regionu:

a) dywersyfikacja źródet energii,
b) zmniejszenie zużycia paliw kopa|nych,
c) optyma| izacja wykorzystan ia su rowców energetycznych,
d) tworzenie nowych stanowisk pracy,
e) ożywienie gospodarcze obszarów wiejskich,

f rozwój gospodarki regionu:
3) ochrona środowiska i redukcia emisii zanieczvszczeń:

a) ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami procesów energetycznych,
b) realizacja zapisÓw ProtokÓłu z Kioto,
c) racjonalne wykorzystanie OZE,
d) zagospodarowanie nieużytków rolnych,
e) utworzenie regionu,,proekologicznego".

Cele i metodyka prognozy oddziatywania na środowisko
projektu Programu RAZE

cenera|nymi celami prognozy oddziatywania na środowisko by,lo:
. okreś|enie stopnia spÓjności zatożeń i celÓw projektu Programu z założeniami i wy-

tycznymi polityki ekologicznej Polski oraz Unii Europejskiej;
. ocena potencjalnych znaczących zagrozeń d|a środowiska, wynikających z rea|izacji

postanowień zawańych w Programie;
. wskazanie moż|iwości ograniczania potencjalnych znaczqcych oddziaływań na śro-

dowisko wynikających z rea|izacji usta|eń Programu;
. prfedstawienie rekomendacji dotyczących monitorowania wdrażania postanowień

ujętych w Programie'
Zakres zagadnień, które naIeżało uwzględnić w ,,Prognozie'', okreś|ony jest w art.

41.2 ustawy Poś' W wyniku przeprowadzenia etapu ustalania zakresu. zidentyfikowane
zostały, przez Wojewodę Lube|skiego oraz Państwowego Wojewódzkiego |nspektora
sanitarnego w Lub|inie, dodatkowe zagadnienia szczegÓłowe' które na|eżało przeana|i.
zować w ,,Prognozie,', a mianowicie:
. konsekwencje realizacji ustaleń Programu na sieć obszarów chronionych, ze szczegÓ.

Inym uwzg|ędnieniem obszarów Natura 2000,
. wskazanie zalet iwad Wykorzystania poszczególnych źródet energii odnawialnej

z punktu widzenia koncepcji zrównoważonego rozwo'ju'
o oszacowanie efektu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferyczne-

go w kontekście rea|izacji założeń Polityki K|imatycznej.
W ,,Prognozie" scharakteryzowano projekt Programu RAZE. Po drugie, przedsta-

wiono stan i zmiany środowiska województwa |ubelskiego, uwzg|ędniajqc aspekty
przyrodnicze, społeczno - gospodarcze i przestrzenne. Charakterystykę tą skoncentro.
wano na zagadnieniach, które ściś|e zwi4zane są ze specyfiką ana|izowanego dokumentu
programowego. Po trzecie, dokonano analizy porównawczej zatożeń polityki eko|ogi-
cznej w odniesieniu do odnawialnych źrÓdeł energii W Po|sce, z zapisami zawartymi
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w projekcie Programu. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące pra-

widłowości zamierzeń Programu w zakresie realizacji idei zrównoważonego rozwoju

oraz zgodności z k|uczowymi dokumentami wyznaczającymi ramy po|skiej ieuropej-
skiej polityki ekologicznej' Szczegó|ną uwagę zwrócono na potencja|ne oddziaływania
projektowanych zamierzeń w konteKcie obszarów chronionych województwa, w tym
sieci Natura 2000 oraz wa|orów krajobrazowych. Ponadto podjęto próbę oszacowania
efektÓW ekologicznych związanych z rea|izacją zapisów Programu w perspektywie
długoterminowej' W tym konteKcie odniesiono się również do uwarunkowań forma|-

no - prawnych i ekonomicznych, które okreś|ać będą rozwój oZE' W opracowaniu sko.
rzystano z aktua|nych danych, materiałów publikowanych i niepublikowanych oraz
odpowiednich dokumentów strategicznych szczeb|a krajowego i wojewódzkiego. Pod.
jęto także próbę nawiązania do wytycznych zawartych w przewodniku Komisji Europe-
jskiej ,,Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013''. W czasie prac nad ,,Prognozą''
utrzymywano ścisty kontakt z przedstawicie|am i zespołu autorskiego Programu MZE.

tdentyfikacja i ocena potencjatnych oddziatywań

Najistotniejsze negatywne oddzialywania związane z rozwojem oZE na terenie
wojewÓdztwa |ubelskiego mogą wynikać z wykorzystania biomasy oraz rozwoju
hyd roenergetyki. Zak,lada się, uwzg|ędniając uwarunkowania natura|ne, że rozwój

energetyki wiatrowej oraz słonecznej nie będzie miał na Lube|szczyźnie istotnego
(,,przemysłowego'') znaczenia, a|e moż|iwa będzie budowa niewie|kich instalacji pra.
cujących na potrzeby indywidua|nych gospodantw. Po potwierdzeniu moż|iwości
wykorzystania zasobów geotermalnych, energetyka geoterma|na może w dtugiej per.

spektywie odgrywać na Lube|szczyŹnie istotną ro|ę, szczegó|nie w gminach położonych
w północnej części Qw. rowu lube|skiego. obecnie duże nadzieje wiązane są z wyko.
rzystaniem wód geotermalnych w |ecznictwie uzdrowiskowym W rejonie Nałęczowa
oraz Celejowa.

Energetyka wodna

Na obszarze województwa Iube|skiego istnieją obiekty energetyczne w ska|i mikro,
tzw. mała energetyka wodna (MEV1Ą. ob|iczone zasoby wod no.energetyczne woje.
wódawa |ube|skiego wynoszą 707 ,22 CWhlrok (5,2o/o potencjału krajowego) przy wy-
liczonej mocy 80,7 MW (dane Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie).

Ro|a małych elektrowni wodnych jako odnawialnych ŹrÓdell energii może być waż-
na nie ty|ko z punktu widzenia wytwarzanej energii e|ektrycznej. W przypadku małej
energetyki wodnej, poza pozyskiwaniem ,,czystej', energii, mają miejsce inne funkcje
towarzyszące: retencja wody, ograniczenie erozji rzecznej, lształtowanie krajobrazu,
tworzenie nowych siedlisk dla roś|in i zwierzqt, rekreacja. Nie oznacza to jednak, że
tego rodzaju dziata|ność nie moŹe powodować zagrożeń d|a środowiska przyrodnicze.
go, a niekiedy dla zdrowia Iudzi. Bardzo istotne jest poszukiwanie takich rozwiązań'
które umoż|iwiają wzmożenie efektów pozytywnych, przy jednoczesnym ograniczeniu
efektów negatywnych (Ruszkowski 1 999)'
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Po przeana|izowaniu położenia obiektów hydroenergetycznych MEW (istniejących
i planowanych) w konteKcie obszarów chronionych okazało się, że 22 istniejące obiek-
ty zna|azlty się w granicach obszarów Natura 2000. Sześć p|anowanych zbiorników
Wodnych znajdzie się w granicach parków kĘobrazowych a pięć na terenie obszarÓw
chronionego krajobrazu. Rea|izacja planowanych obiektów w granicach Wyznaczonych
obszarów chronionych wymaga szczególnej uwagi i przeprowadzenia odpowiednich
studiów przyrodniczych. Kucowski i in. (1997) stwierdzają, że zbiorniki wodne oraz
budow|e piętrzące wodę mogą powodować:
. zmiany warunków hydrogeo|ogicznych rzek,
. zmiany w ukztattowaniu koryt.
. zmiany warunkÓw hydrogeologicznych terenów przy|egłych do zbiorników
. zakłÓcenia w życiu hydrobio|ogicznym,
. zmiany krajobrazu i użytkowania terenów oraz zagrożenie dla dóbr przyrody i kultury'

Energetyka wiatrowa

obszary o najwiękzych zasobach energetycznych wiatru tylko w kiIku przypad-
kach pokrywają się z terenami cennymi przyrodniczo' gdzie mogą wystqpić sytuac;e
konfliktowe ze względu na |okalizację insta|acji wiatrowych.

Lokalizacja profesjona|nej sitowni wiatrowej Iub farmy wiatrowej ze względu na
ich duże rozmiary - szczególnie wysokość (30 iwięcej metrów) _ budzi szereg kontro-
wersji, głównie w konteKcie oddziaływania na krajobraz. W roku 1999 ówczesne
Ministerstwo ochrony Środowiska, Zasobów Natura|nych i Leśnictwa w piśmie do
samorządów planuj4cych na swoim terenie budowę insta|acji wiatrowych, wskazuje na
zagadnienia' ktÓre powinny być wzięte pod UWagę przy wydawaniu zezwo|eń na bu.
dowę. Zaleca się |oka|izowanie farm wiatrowych na terenach rolniczych i nieużytkach
o ograniczonej przydatności do innych ce|ów (budownictwo przemysłowe, mieszka|-
nictwo, rekreacja)' ograniczenia loka|izacyjne winny obejmować strefy ochrony
przyrody iobszary |eśne' Minima|na odlegtość 200 m od siedzib |udzkich może zostać
zmniejszona jedynie w przypadku budowy małych e|ektrowni na własnym terenie
przez osobę na nim zamieszkujqc4. od|egłość ta wynika z technicznych uwarunkowań
oraz doświadczeń zebranych w innych krajach nad minimalizacją skutków sąsiedztwa
farm wiatrowych w stosunku do stałych siedzib |udzkich. Dotyczy to głóWnie od.
dziatywań hałasu iefektu stroboskopowego oraz odczuć mieszkańcÓw przebywających
ciąg|e w sqsiedztwie wielkogabarytowych e|ementów pozostających w ruchu.

W trakcie planowania budowy należy zwrócić uwagę na to, czy wiatraki nie będą
się znajdowaty na terenie miejsc |ęgowych ptaków, bądź na drogach ich prze|otr'.
Ponadto, ze względu na walory krajobrazowe, zwłaszcza przy budowie komp|eków
wiatraków (farm), na|eŹy brać pod uwagę wymogi miejscowego p|anu zagospodaro-
wania przestrzennego, studium kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
ocenić wpływ projektowanych obiektów na środowisko.
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Energetyka geotermalna

Zasoby wód terma|nych woj. |ubelskiego szacowane są na 80 733 m|n tpu (około
2'37 P)). obecnie trudno ocenić wpływ wykorzystania tych zasobÓw na środowisko, ze
względu na brak projektów techniczno - tech no|ogicznych (poza studiUm wykona|ności
projektu ,'Termy Lubelskie'' w Nałęczowie) '

Energetyka opańa na wykorzystaniu biomasy

W Po|sce roczny potencjał energetyczny biomasy, którą można zagospodarować
to: ponad 20 mIn ton słomy odpadowej, ok. 4 mln ton odpadów drzewnych (chrust,

trociny, kora, zrębki), ok. 6 m|n ton osadów ściekowych. W sumie daje to ok. 30 m|n
ton biomasy rocznie' co jest energetycznie równoważne l5-20 mln ton węgla.

ogólnie biopaliwa jako produkt natura|ny bardzo tatwo u|egają biodegradacji.
Wynika to z ich budowy chemicznej' Tradycyjne pa|iwa ropopochodne stanowią bar.
dzo skomplikowane mieszaniny węg|owodorów z wie|okrotnymi wiązaniami podwój.
nymi, a takźe łańcuchami cyk|icznymi. W skład pa|iw pochodzenia mineralnego
wchodzą również zwi4zki niebezpieczne d|a zdrowia człowieka (m.in. węg|owodory
aromatyczne). Dyrektywa o biopaliwach z 2003 roku zmierza do stałego zwięlszania
zakresu wykorzystania biopa|iw w transporcie. Państwa UE powinny zastąpić do roku
20l0 pa|iwa kopa|ne biopaliwami na poziomie 5,7 5o/o. Aby to osiągnąć, catkowita
powierzchnia potrzebna do uprawy roślin energetycznych jest szacowana na 11_28o/o
powierzchni wykorzystywanej obecnie ro|niczo w Unii Europejskiej. Zagrożeniem jest
zmiana sposobu uprawy ziemi z ektensywnego do intensywnej produkcji, przeważnie
wie|koobszarowej. Może to prowadzić do utraty b ioróżnorodności tych obszarów.
Z drugiej zaś strony uprawy energetyczne wpływaj4 na obniźenie emisji gazów ciep|ar-
nianych i zanieczyszczeń.

DąŹenie do uzyskania wysokich p|onów biomasy oraz niewłaściwe prowadzenie
procesów jej przetwarzania na nośniki energetyczne moŹe ujemnie Wpływać na środo.
wisko przyrodnicze' poprzez zwiękzoną emisję Nox oraz związków tokycfnych przy
tradycyjnym spa|aniu biomasy w pa|eniskach rusaowych. Zagroźenie to zostało do-
strfeżone przez ustawodawcóW w wie|u krajach. W Po|sce od stycznia 

.l 
99B roku nie

są dopuszczone do użytkowania paleniska na biomasę powodujące emisję Nox
(w przeliczeniu na No,) więkzą niż 50 g/GJ (Rogu|ska 199B).

Rzepak jest roś|iną, która może stać się podstawowym surowcem do produkcji bio-
pa|iw (biodiesla) w Po|sce. W 2004 r. na terenie województwa |ube|skiego rzepak
i rzepik uprawiany był na powierzchni około 23,5 tys. ha (Ro|nictwo w województwie
lubelskim w 2004 roku, 2005). Moż|iwości wykorzystania pod uprawę rzepaku grun-
tów obecnie ugorowanych |ub odłogowanych są ograniczone ze względu na wymaga-
nia glebowo-k|imatyczne' Zwiękzenie areału uprawy rzepaku będzie powodowało
ograniczenie w uprawach innych roślin o podobnych wymaganiach g|ebowych.
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Efekty ekologiczne wykorzystania oZE na Lubelszczyźnie

lstotnymi celami eko|ogicznymi realizacji Programu MZE mogą być:
. redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, a w szczegóIności gazów wywołujących

efekt cieplarnianych (dwutlenku węg|a i podtlenku azotu),
. zmniejszenie wykorzystania konwencjona|nych (nieodnawia|nych) nośników energii.

Ważnym e|ementem jest także zwiękzenie produkcji energii e|ektrycznej i ciep|nej
bez konieczności powiękzania emisji dwut|enku węgla. Uznano' że Co, emitowany do
atmosfery w wyniku spa|ania biomasy, zużywany jest w całości w procesie jego po.
wstawania (fotosynteza)' Dlatego przyjmuje się, Źe pozyskiwanie energii z biomasy jest
procesem czystym, nie mającym wpływu na powiękzenie efektu cieplarnianego.
Ma to swoje konsekwencje w hand|u emisjami. WytwÓrca ,,zielonej energii'' może
swobodnie dysponować przyznanym Iimitem i może z zyskiem go odsprzedać. Na lata
2005_2007 d|a woj' lubelskiego przyznano Iimit emisji dwut|enku węg|a w wysokości
6,203 m|n Mg, co stanowi 2,17o/o |imitu krajowego (Raport o stanie środowiska woje.
wództwa |ube|skiego w 2004 roku).

W Programie RAZE nie dokonano bilansu energetycznego przedsięwzięć przewi.
dzianych do rea|izacji (oprócz hydroenergetyki iczęściowo biomasy) w poszczegÓlnych
horyzontach czasowych oraz prognozy zmian w użytkowaniu ziemi pod uprawy ener.
getyczne. Z tych względów trudno okreś|ić catkowity efekt eko|ogiczny wynikaj4cy z re-
alizacji zapisów Programu' PoniŹej przedstawiono szacunkowe ob|iczenia uw. emisji
unikniętych d|a energetyki wodnej ibiomasy.

Korzyści związane z wykorzystaniem energii Wodnej

Kazda megawatogodzina (MWh) wyprodukowana w elektrowniach wodnych zamiast
w ciepłowniach opa|anych węglem, w warunkach polskich, to oszczędność 0,650 Mg wę-
gla i zmniejszenie emisji o 6-1 9 kg SO,, 3-9 kg NOx, 949 kg COr. Potencjat energetyczny
rzek dotychczx wykorzystany na terenie województwa |ube|skiego, ob|iczony na około 12
600 MWh/rok' był w 2004 roku wykorzystany w około 30o/o, an- wyprodukowano około
4000 MWiVrok Wie|kości unikniętych emisji pzedsGwiono w tabe|i l.

Tabela l. Wie|kość unikniętych emisji obecnie i w przypadku zrea|izowania Programu w Mg
Table l. Avoided emissions in 2004 and as a result of the Programme implementation (Mg)

Zrealizowanie

4200-r 3400

2 r 00-6400

obecna produkcja energii e|ektrycznej w małych e|ektrowniach Wodnych wojewódz-
twa lube|skiego odpowiada wydobyciu węgla w ilości około 2 600 Mg. W przypadku
zrealizowania wszystkich inwestycji i osiągnięcia produkcji 707 cWh/rok' wytwarzanie
energii wodnej będzie ńwne wydobyciu okoto 460 000 Mg węgla. Należy zaznaczyĆ,
że w roku 2004 w MEW w województwie lube|skim wyprodukowano 4 GWh energii
elektrycrnej.
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Zalety wykorzystania biomasy r'' -1. r!4$a 1łto|,l}.l

W województwie |ubelskim do zagospodarowania jest średnio w ciągu roku okoto
.l 
,5 m|n Mg słomy. Biorąc pod uwagę jej właściwości energetyczne, około .| 5 MJ/kg'

w bilansie odpowiada to około 900 tys' Mg węgla kamiennego zuŹytkowanego do
produkcji energii cieplnej. Wańości wskaŹników emisji węg|a przyjęto na poziomie
93 kgc)' co odpowiada emisji Co, (przy wartości opałowej 25 M]/kg) 2325 kglMg
spa|onego pa|iwa. Efekt eko|ogiczny zagospodarowan ia słomy w woj. |ube|skim to
okoto 2'092 m|n Mg dwutlenku węgla nie Wyemitowanego do atmosfery oraf znaczne
mniejsza emisja dwut|enku siarki (15olo) i pyłów (0,25%) w porównaniu do węgla
kamiennego.

Biomasa wierzbowa spalana w celach grzewczych emituje do atmosfery znacznie
mniej szkodIiwych substancji niż węgiel' Wartość opatowa wierzby jest zb|iżona do wa-
rtości opatowej węgla kamiennego. Jej p|onowanie wynosi 8_20 Mg/ha, ciepło spa|a.
nia _ 20-23 GJlMg, zawartość popiotu - 0'3_] ,l Vo, a zawartość siarki catkowitej -
0.020/o. Powierzchnia 0'5 ha wierzby z odmian Salix viminalis var. cagantea może za-
bezpieczyć w opat każde gospodarstwo ro|ne na okres całego roku. Efekt ekologiczny
uprawy wierzby energetycznej w woj. lubelskim to mniejsza o 30-75 tys. Mg emisja
dwut|enku węgla (20] 0) do atmosfery oraz ki|kunastokrotn ie mniejsza emisja dwut-
|enku siarki i kiIkukrotnie mniejsza emisja pyłów w porównaniu do węgla kamiennego'
Uzyskane zbiory wierzby odpowiadają wydobyciu Węgla kamiennego na poziomie
15-30 tys. Mg.

Tabela 2. ocena jakościowa kosztów wytwarzania energii e|ektrycznej z różnych źródet
Table 2. Cost analysis of electricity production from various sources

Źródlo energii Koszty ogó|em
Koszty

inwestycyjne
Koszty

ekploatacii Koszty paliwa

Woda bardzo niskie wysokie bardzo niskie zadne

WęgieI
(blisko

niskie umiarkowane dość niskie umrarkowane

Węgie| (daIeko

od kopalni)
dość wysokie umiarkowane umiarkowane dość wysokie

Ropa naftowa wysokre niskie n iskie wysokie

Gaz ziemny umiarkowane niskie niskie dość wysokie

Energia jądrowa
(reaktory termiczne)

dość wysokie wysokie umiarkowane niskie

Energia
teotermiczna

niskie umiarkowane dość niskie żadne

Energia wiatru wysokie wysokie bardzo niskie źadne

Energia s|one€zna bardzo wysokie bardzo wysokie bardzo niskie zadne

Energia z biomasy niskie umiarkowane niskie umiarkowane

Źrodło: Paska i in' (2oo5)
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Podsumowanie

Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii może mieć pozytywne (m'in. zmniej.
szenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych i gazów cieplarnianych, rozwój gospo-

darczy) i negatywne skutki środowiskowe _ gtównie dla różnorodności bio|ogicznej

i krajobrazu. Proces oceny oddziatywania na środowisko pozwoIit na szczegółowe

przeanalizowan ie najistotn iejszych problemów i korzyści związanych z p|anowanym

wykorzystaniem oZE w województwie Iube|skim, pozostawiaj4c podjęcie decyzji o kie.
runkach i sposobie realizacji zamierzeń programowych odpowiednim władzom.

opracowywanie ,,Prognozy'' odbywato się w warunkach regularnych kontaktóW

z Zespołem AUtoRkim Programu MZE' Przeprowadzone prace pozwolity na aktualiza-
cję niektórych zapisów Programu, w szczególności w odniesieniu do:
. danych statystycznych,
. podstaw programowych rozwoju OZE w Polsce,

. wymaBań forma|nych (inwestycje ce|u publicznego w parkach kĄobrazowych iob-
szarach chronionego krajobrazu),

. planowanych obszarów Natura 2000 w województwie, w tym wskazania obszarów
obejmujących gatunki i/|ub siedIiska o charakterze priorytetowym.

W ostatecznej wersji Programu załączono mapę obszarów i obiektów chronionych
z zaznaczeniem granic e|ementów sieci Natura 2000 iwskazaniem obszarów Natura
2000, w obrębie których znajdują się siedliska i/|ub gatunki o znaczeniu prioryteto.

wym. oprócz tego famiesuczono genera|ne zasady zwi4zane z rea|izacją przedsięwzięć'
które mogą potencjalnie znaczĄco oddziatywać na sieć Natura 2000.

Wykonane ana|izy potwierdzity spójność zewnętrzną projektu Programu _ z doku.
mentami programowymi szczebla centralnego iregiona|nego. Projekt Programu zyskał
w 2006 roku pozytywną opinię Wojewódzkiej Rady ochrony Przyrody w Lub|inie.

organ ten podkreś|it konieczność uwzględniania wa|orów krajobrazowych przy |oka|i-

zowaniu insta|acji wykorzystujqcych odnawialne ŹrÓdła energii. W trakcie formalnej
procedury udziału społeczeństwa nie wniesiono istotnych uwag i opinii odnośnie
kztattu Programu MZE izapisÓw zawartych w,'Prognozie','
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Environmental Assessment of the Programme Proposal
for Renewable Energy Sources Development in the Lublin Region

Summary

There are still no settled clear methodical bases for Environmental Assessment of program-
matic documents in Poland. The ańic|e presents procedural and methodical aspects of Strategic

Environmental Assessment (SEA) of a proposed Programme Proposal for Renewable Energy

Sources Development in Lublin Region. Works concerning the SEA report began in october
2005. and finished in December 2005.

General aims of the SEA process were as follows:
. an assessment of the relevance and consistency of the aim, objectives and priorities of the

proposed Program to the EU and National Environmental Policy Framework as well as an esti-
mation of the diminution of atmosoheric emissions in the context of the Polish climatical
policy.

. an assessment of potential significant impacts with the special regard to the Nature 2000 net-
work and landscape values:

. an identification of possible mitigation measures;

. recommendations as to the monitoring of Programme implementation.
The outline and main elements of the draft Programme are described and structure and key

parts of the SEA report are presented. A special attention is paid on identification and evaluation
of environmental impacts connected with the implementation of the analysed programmatic
document. The carried discussion is focused upon environmental as well as socio-economic as-

pects. In addition the following matteE have been taken into account in conducted research:
o the influence of the 5EA procedure on a final version of Programme,
. methodical and procedural difficulties.


