
WYKORZYSTANIE BIOMASY JAKO ENERGII 
ODNAWIALNEJ W POLSCE NA PRZYK ADZIE 

CIEP OWNI OPALANEJ S OM  W GMINIE WIENIAWA

Ryszard Lipski

Prywatna Wy sza Szko a Ochrony rodowiska w Radomiu
Politechnika Radomska, Wydzia  MTiW, Radom

Streszczenie. W artykule przedstawiono zagadnienia dotycz ce wykorzystania biomasy jako odnawialnego 
ród a energii na przyk adzie kot owni opalanej s om  w Gminie Wieniawa. W wyniku realizacji projektu 

uzyskano znacz ce efekty ekonomiczne i ekologiczne.
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1. WPROWADZENIE

Obecnie w krajach Unii Europejskiej ok. 8% ca kowitego zu ycia energii pochodzi ze róde
odnawialnych, a w 2011 roku wska nik ten ma wzrosn  do 12%. W Polsce ilo  energii odna-
wialnej w ca kowitym zu yciu energii ocenia si  zaledwie do 2,5% z tego a  ok. 98% pochodzi 
z biomasy [3,5]. Szacunkowe dane dotycz ce wykorzystania energii odnawialnej w Polsce w 2005 
roku przedstawione zosta o w tabeli 1.
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Tabela 1. Wykorzystanie energii odnawialnej w Polsce w 2005 roku 
na podstawie danych Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej [8]

Table 1. The use of renewable energy in Poland in 2005 on the basis of the data obtained 
from the European Center of Renewable Energy [8]

Produkcja energii ze róde  odnawialnych w 2005 roku

PJ %

Biomasa 101,8 98,05

Energia wodna 1,9 1,83

Energia geotermalna 0,1 0,1

Energia wiatru 0,01 0,01

Energia promieniowania s onecznego 0,01 0,01

Ogó em 103,82 100

2. S OMA JAKO SUROWIEC ENERGETYCZNY

S oma wykorzystywana do celów energetycznych wchodzi w sk ad grupy paliw odnawial-
nych, które wraz z biogazem i biopaliwami p ynnymi, tworzy grup  biopaliw. 

W Polsce w strukturze produkcji dominuje s oma [2,4]:
• zbó  (92,6%), 
• ro lin oleistych jak rzepak (5,1%) oraz 
• ro lin str czkowych (2,3%).
Spalaniu s omy towarzyszy ladowa emisja SO

2
, a warto  emisji NO

x
 jest porównywalna 

z emisj  z kot owni w glowych. Pozosta o ci w postaci popio u stanowi  3-5% ilo ci spalanej 
s omy. G ównym sk adnikiem popio u jest potas, dlatego te  popió  ten mo e by  wykorzystany 
jako nawóz. 

Aktualnie zbiory s omy przewy szaj  zapotrzebowanie na ni  wynikaj ce z produkcji 
zwierz cej (pasza, ció ka). Produkcja s omy w Polsce wynosi rednio 29,3 mln ton rocznie, przy 
nadwy kach rednio 11,5 mln ton, co jest równowa ne 7,7 mln ton w gla redniej jako ci. Obecnie 
nadwy ki s  przyorywane b d  palone na polach. Do wykorzystania energetycznego s u y  mo e
ca a s oma rzepakowa [4,8].

W rejonach dominuj cych upraw zbo a, rzepaku i ro lin str czkowych mog  by  one 
w znacznym stopniu wykorzystane energetycznie. Potencja  energetyczny s omy w kraju jest 
du y, a pe ne wykorzystanie nadwy ek produkcji s omy mo e pokry  a  4% zapotrzebowania 
Polski na energi  pierwotn . Energia chemiczna 1 kg s omy o wilgotno ci 15% wynosi 14,3 MJ, 
co odpowiada energii zawartej w 0,81 kg drewna opa owego lub 0,41 m3 gazu ziemnego wysoko-
metanowego. Pod wzgl dem energetycznym 1,5 tony s omy równowa ne jest jednej tonie w gla 
redniej jako ci. W Polsce s oma mo e by  wykorzystana jako paliwo do ogrzewania mieszka ,

budynków inwestorskich w gospodarstwach rolnych, jak i kot owniach komunalnych. S oma 
wykorzystywana do celów energetycznych musi spe nia  okre lone wymagania technologiczne.

Najcz ciej oceny jako ci s omy dokonuje si  na podstawie [3,4,6]:
• warto ci opa owej,
• wilgotno ci,
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• stopnia zwi dni cia.
Warto  opa owa s omy jako paliwa energetycznego uzale niona jest od jej gatunku, wil-

gotno ci oraz techniki przechowywania. Bardziej wskazane jest u ycie tzw. s omy szarej, czyli 
pozostawionej przez pewien czas po ci ciu na dzia anie warunków atmosferycznych, a nast pnie 
wysuszonej. Taki produkt charakteryzuje si  nieco lepszymi w a ciwo ciami energetycznymi oraz 
mniejsz  emisj  zwi zków siarki i chloru od s omy ó tej, czyli wie o ci tej. Zbyt wilgotna s oma 
ma nie tylko mniejsz  warto  energetyczn , lecz powoduje tak e wi ksz  emisj  zanieczyszcze
podczas spalania. Dlatego ustala si  normy, okre laj ce maksymaln  dopuszczaln  wilgotno
s omy. Cho  normy te s  ró ne dla ró nych urz dze , najcz ciej przyjmuje si , e wilgotno
s omy powinna utrzymywa  si  w granicach 18–25%.

Rozwój sektora energetyki cieplnej wykorzystuj cej jako paliwo s om  tworzy bar-
dzo korzystne warunki i mo liwo ci dla ludno ci wiejskiej. Wiadomo, e obecnie istnieje na 
wsi bardzo wysokie, jawne i ukryte bezrobocie, a dochody rolników s  bardzo niskie. Roz-
wój tej ga zi energetyki pozwoli na tworzenie nowych miejsc pracy zarówno przy zbiorze 
i dostawach s omy, przy obs udze kot owni na s om , jak i w przedsi biorstwach produkuj cych 
kot y i urz dzenia z nimi wspó pracuj ce.

Obecnie wyró nia si  trzy podstawowe technologie spalania s omy [10]: 
• Cykliczne spalanie ca ych balotów s omy - kot y wsadowe. 
• Spalanie s omy rozdrobnionej - kot y o ruchu ci g ym. 
• Tak zwana cygarowa technologia spalania - kot y o ruchu ci g ym.
W tabeli 2 przedstawiono porównanie w a ciwo ci s omy ó tej i szarej z innymi paliwami.

Tabela 2. Porównanie w a ciwo ci s omy z innymi paliwami [opracowanie w asne na podstawie 4,6,10]
Table 2. Comparison of the properties of straw relatively to other fuels 

[the author’s own research on the basis of 4,6,10]

Parametr Jednostka S oma S oma W giel Gaz Zr bki

ó ta szara Drzewne

Wilgotno % wag. 20 20 12 0,00 40

Zawarto  popio u % s.m. 4 3 12 0,00 0,6-1,5

Zawarto  w gla % wag. 42 43 59 75 50

Zawarto  tlenu % wag. 37 38 7,30 0,90 43

Zawarto  azotu % wag. 0,34 0,41 1,00 0,90 0,30

Zawarto  siarki % wag. 0,16 0,13 0,80 0,00 0,05

Zawarto  chloru % wag. 0,55 0,20 0,08 --- 0,02

Warto  opa owa MJ/ kg. 15,40 16 25 48 10,4

Ciep o spalana MJ/ kg. 18,20 18,70 32 48 19,4
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3. WYKORZYSTANIE S OMY JAKO PALIWA W GMINIE WIENIAWA

3.1. KOT OWNIA ZLOKALIZOWANA NA TERENIE 

ZESPO U SZKÓ  OGÓLNOKSZTA C CYCH

Kot ownia na paliwo odnawialne – s om  w gminie Wieniawa zlokalizowana jest na tere-
nie Zespo u Szkó  Ogólnokszta c cych w Wieniawie przy ul. Szkolnej 6. Zosta a uruchomiona 
w sezonie grzewczym 2000/2001 i by a to wtedy pierwsza kot ownia na s om . W budynku po 
gara u zainstalowano dwa kot y o mocy 500 kW ka dy, typu RM 03 EKOPAL produkowane przez 
fi rm  METALERG w O awie na licencji du skiej fi rmy SELETEK i posiadaj ce atest Du skiego 
Instytutu Technologicznego [1].

Stan przed modernizacj

„Stara” kot ownia znajdowa a si  w piwnicach budynku szkolnego. 
Wyposa ona by a w trzy kot y [1]:
– S7WC-218-3 - 2 szt., ka dy o mocy 218 kW,
– UKS - 320 - 1szt., o mocy 320 kW.
Z trzech zamontowanych w kot owni kot ów eksploatowany by y tylko dwa kot y typu S7 

WC-2I8-3. Kocio  UKS - 320 by  wy czony z u ytkowania.
Zanieczyszczenia z kot ów wprowadzone by y emitorem murowanym o parametrach: wy-

soko - 15,5m, przekrój - 0,5 x 0,6 m.
Kot ownia nie by a wyposa ona w urz dzenia redukuj ce zanieczyszczenia. Opalana by a

w glem kamiennym. Roczne zu ycie w gla kszta towa o si  na poziomie 234,5 Mg. Kot ownia 
pracowa a tylko w sezonie grzewczym na potrzeby centralnego ogrzewania szko y (tabela. 3). 

Tabela 3. Emisja kot owni przed modernizacj  [1]
Table 3. The emission of the thermal power stadion before the modernization [1]

Zanieczyszczenia Emisja maksymalna w kg/h Roczna emisja Mg/rok

Py  0,540 4,220

Dwutlenek siarki 0,384 3,000

Dwutlenek azotu 0,030 0,230

Tlenek w gla 1,350 10,55

Dwutlenek w gla 60,00 469,00

Stan po modernizacji

Modernizacja kot owni polega a na zmianie rodzaju spalanego paliwa z w gla kamiennego na 
s om . Wi za o si  to z konieczno ci  budowy nowego budynku kot owni oraz magazynu na s om .

W kot owni zmontowano dwa kot y typu RM 02 EKOPAL o cznej mocy 1000 kW. Mak-
symalne zu ycie s omy wynosi 150 kg/h. Planowane roczne zu ycie s omy wynosi  b dzie 750 
Mg. Ka dy kocio  posiada komor  paleniskowa, do której za adowywana jest bela sprasowanej 
s omy o wadze 200 kg. Po za adunku komor  paleniskow  zamyka si . Bele podpala si  przez 
specjalny otwór znajduj cy si  z tylu kot a. Nowa bela mo e by  za adowana do komory pale-
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niskowej dopiero po spaleniu si  poprzedniej. Zanieczyszczenia z kot ów wprowadzane s  do 
powietrza dwoma osobnymi emitorami wykonanymi z blachy nierdzewnej. Parametry emitorów 
s  jednakowe i wynosz : wysoko  17,0 m, rednica 0,4 m.

Kot y zainstalowane s  w budynku po gara u autobusu szkolnego o powierzchni 61 m2

i kubaturze 256 m3 [1]. 
Ka dy kocio  wyposa ony jest we w asn  pomp  obiegu kot owego t ocz c  gor c  wod  do 

zbiornika akumulacyjnego o pojemno ci 30 m3 zainstalowanego w przybudówce przy kot owni. Ze 
zbiornika gor ca woda t oczona jest pomp  obiegow  (podwójn ) poprzez preizolowany ruroci g
ciep owniczy do wymienników przeponowych typu JAD i umieszczonych w pomieszczeniach 
by ej kot owni w podziemiach szko y. Elementem zabezpieczaj cym przed wzrostem ci nienia 
w obiegu otwartym jest naczynie zbiorcze.

Obieg zamkni ty obejmuje przestrze  ogrzewan  wymienników ciep a oraz kolektory 
zasilaj cy i powrotny obiegów grzewczych.

Do kolektorów s  pod czone cztery obiegi grzewcze [1]:
obieg grzewczy budynku szkolnego,
– obieg grzewczy zaplecza hali sportowej,
– obieg ciep a technologicznego dla hali sportowej,
– obieg grzewczy domów nauczycielskich.
Magazyn paliwa o wymiarach 25 x 15 x 6 m, powierzchni ca kowitej 375 m2 ma mo liwo

magazynowania ok. 150 ton s omy na sezon. Zu ycie s omy rednio z trzech sezonów grzewczych 
ok. 200 ton/sezon. Oprócz s omy w kot owni spalana jest biomasa pochodz ca z urz dzonych te-
renów zielonych, takich jak parki, ziele  przydro na, obejmuje ona pnie wyci tych drzew, ga zie, 
które po odpowiednim rozdrobnieniu i wysuszeniu u ywane s  w okresie najwi kszych mrozów. 

Korzy ci wynikaj ce z uruchomienia kot owni na s om  to: ekonomiczne – koszt eksploata-
cji jest kilkakrotnie ni szy ni  poprzedniej kot owni w glowej. Wida  jednoznacznie jak koszty 
eksploatacji decyduj  o wyborze kierunku inwestowania, spo eczne – pieni dze za paliwo zostaj
na terenie gminy. Na terenie gminy corocznie rolnicy zbieraj  ok. 2 600 ton s omy. Dotychczas 
wi kszo  jej si  marnowa a. Cz  magazynowano, a czasami spalano na polach. Mimo e nie-
wielkie, zyski za sprzedan  s om  pozwalaj  pokry  koszty zbiórki zbo a z jednego hektara i jej 
zbelowanie w tzw. beloty o wymiarach 0,4 x 0,4 x 0,8 m [1]. Z rolnikami dostarczaj cymi s om
zawierane s  umowy.

W okresie niw rolnicy dostarczaj  zbelowan  s om  o wymaganej wilgotno ci do magazynu 
przy kot owni. Pozosta  przechowuj  u siebie i dostarczaj  w miar  naszego zapotrzebowania. 
Ten sposób i fakt uzyskania niewielkich korzy ci z czego , co kiedy  si  marnowa o jest chyba 
najwi kszym po ytkiem w zmianie wiadomo ci spo eczno ci lokalnej w podej ciu nie tylko do 
zmiany ocen na temat lokalnych problemów ochrony rodowiska, ale wzbudzeniu wiary i nadziei 
na lepsze jutro.

Dla okre lenia efektu ekologicznego modernizacji kot owni istotne znaczenie ma porównanie 
emisji rocznej obliczonej dla okresu przed i po modernizacji. Emisj  roczn  przed i po modernizacji 
kot owni przedstawia tabela 4.



169WYKORZYSTANIE BIOMASY JAKO ENERGII ODNAWIALNEJ W POLSCE 

Tabela 4. Emisja roczna przed i po modernizacji kot owni [1]
Table 4. The annual emission before and after the modernization of the thermal station [1]

Rodzaj

zanieczyszczenia
Emisja maksymalna Mg/rok

Efekt ekologiczny

w Mg/rok

Przed Po (E
przed

-E
po

)

Py 4,22 4,06 0,16

SO
2

3,00 0,41 2,59

NO
2

0,23 1,11 -0,88

CO 10,55 4,25 6,3

CO
2

469,00 0,00 469,00

Z 200 kg spalonej s omy zostaje oko o 3 kg cennego nawozu. Porównuj c emisje roczna 
kot owni przed i po modernizacji nale y stwierdzi , ze emisja py u, SO

2
, CO, CO

2
, po modernizacji 

wyra nie spad a. Spadek ten wynosi:  py  - 3,8%, SO
2
 - 86,3,0%, CO - 59,7%, CO

2
 - 100,0% [1].

Jedynie w przypadku dwutlenku azotu nast pi  wzrost emisji. Ww. liczby mówi  same za 
siebie. Modernizacja kot owni w sposób znacz cy i odczuwalny wp yn a na polepszenie czysto ci
powietrza w tej cz ci miejscowo ci. Tym bardziej, i  zmodernizowana kot ownia zast pi a obiekt 
wys u ony, pracuj cy praktycznie bez urz dze  redukuj cych zanieczyszczenia.

3.2. SYSTEM CIEP OWNICZY EKSPLOATOWANY PRZEZ URZ D GMINY WIENIAWA

We wrze niu 2004 r. na terenie gminy Wieniawa uruchomiono drug  kot owni  opalana s om ,
zbudowana przez pozna sk fi rm  GROS-POL Sp. z o.o. Jest ona punktem centralnym nowego 
systemu ciep owniczego eksploatowanego przez Urz d Gminy Wieniawa. Do wrze nia 2004 roku. 
w Urz dzie Gminy pracowa a ma o sprawna i awaryjna kot ownia w glowa. W ramach inwestycji, 
zosta a ona wy czona z eksploatacji, a w jej pomieszczeniu zbudowano w ze  rozdzielczy ciep a. 
Przy budowie nowej kot owni fi rma GROS -POL wykorzysta a nowoczesny, oparty na licencji du -
skiej fi rmy Passat Energii, kocio  wsadowy na s om , w asnej produkcji. Charakteryzuje si  on ste-
rowanym elektronicznie nadmuchem powietrza do spalania oraz uk adem pomiaru zawarto ci tlenu 
w spalinach i temperatury spalin, koryguj cym w sposób ci g y proces podawania powietrza do 
kot a [1]. 

Konstrukcja kot owni oparta jest na po czonych ze sob : jednopoziomowym budynku 
kot owni, wiacie magazynowej paliwa o powierzchni 300 m2 i wysoko ci 6 m oraz zadaszonym 
placu manewrowym pozwalaj cym na komfortow  obs ug  kot owni w ka dych warunkach 
atmosferycznych. W hali kot ów posadowione s  kot y wsadowe o mocach: 600 kW i 250 kW, 
pionowy zbiornik akumulacyjny i dwa kominy wsparte na tym zbiorniku. Rozwi zanie to po-
zwala znacznie zmniejszy  powierzchni  budynku, co wyra nie obni y o nak ady inwestycyjne. 
Zbiornik zapewnia ci g y odbiór ciep a z kot ów i sta  w czasie mo liwo  odbioru ciep a przez 
u ytkownika instalacji. Kot y pozwalaj  na spalanie s omy w kostkach ma ych i du ych oraz 
w balotach. Dodatkow  zalet  jest te  mo liwo  spalania drewna kawa kowego, tektury, papieru 
itp. Elektroniczna kontrola procesu spalania zapewnia, e emitowane spaliny spe niaj  wszystkie 
rygorystyczne normy [1]. 

Efektem budowy kot owni s  [1]:
– znaczne zmniejszenie emisji gazów szkodliwych do atmosfery, 
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– zerowy bilans w produkcji, CO
2
 - spalane jest paliwo odnawialne, 

– zmniejszenie kosztów produkcji ciep a poprzez zwi kszenie ogólnej sprawno ci ener-
getycznej kot owni i u ywanie ta szego paliwa, 

– stworzenie nowych miejsc pracy przy transporcie s omy do kot owi.
Na uwag  zas uguj  tak e bardzo niskie koszty eksploatacji (pobór mocy elektrycznej w ko-

t owni wynosi tylko 8 kW, dla porównania: w kot owni w glowej 20 kW, a w kot owni na s om
z automatycznym podawaniem rozdrobnionej s omy 55 kW). Koszty utrzymania s  niewielkie 
dzi ki prostej konstrukcji  brakowi cz ci ruchomych i szybko zu ywaj cych si .

Oferowane przez fi rm  GROS-POL kot y wsadowe na s om  charakteryzuj  si  jeszcze 
jedn , mo e najwa niejsz  cech . Kot y mo na zainstalowa  nie tylko w budynku kot owni, ale 
te  w postaci wolnostoj cej. Kot ownia taka sk ada si  z kot a, umieszczonego nad nim zbiornika 
akumulacyjnego ciep a, a jeszcze wy ej naczynia wzbiorczego. 

Wszystkie trzy elementy s  razem zabudowane, tworz c estetyczny domek o dwuspadowym 
dachu i dowolnej kolorystyce, który mo e wpisa  si  w otoczenie. Zalet  tej wersji jest krótki czas 
monta u i niewielka zajmowana powierzchnia. Taka kot ownia kontenerowa doskonale sprawdza 
si  jako ród o ciep a do ogrzewania ró nego rodzaju obiektów: od budynków indywidualnych 
po przemys owe (np. fermy drobiu, hale produkcyjne, szklarnie, pieczarkarnie itp.). Kot ownia 
doskonale wpisuje si , zatem w rolniczy pejza  regionu. Zapewnia mo liwo  sprzeda y s omy 
przez okolicznych rolników, zatrzymuj c pieni dze przeznaczone na paliwo w gminie. Stwarza 
nowe miejsca pracy zwi zane ze zbiorem i dowozem s omy. O ywia lokaln  dzia alno  gospo-
darcz  i pozwala na racjonalne zagospodarowanie odpadów.

4. WNIOSKI

Na podstawie dokonanej w pracy analizy problematyki wykorzystania biomasy w Polsce 
na przyk adzie kot owni opalanej s om  w Gminie Wieniawa mo na sformu owa  nast puj ce 
wnioski i spostrze enia:

Wnioski dotycz ce potencja u technicznego oraz rozwoju odnawialnych róde  energii 
w Polsce:

• Krajowy potencja  techniczny odnawialnych róde  energii jest porównywalny 
z potencja em technicznym krajów Unii Europejskiej. Ró ni  mog  si  potencja y tech-
niczne poszczególnych rodzajów energii w naszym kraju i w pa stwach cz onkowskich. 

• Rozwi zania systemowe wspieraj ce rozwój odnawialnych róde  energii funkcjonuj
w Unii Europejskiej od pi tnastu lat. W naszym kraju dopiero od niedawna zaczyna si
prowadzi  dzia ania maj ce na celu wsparcie rozwoju energetyki odnawialnej, dlatego 
trudno jest do 2010 roku osi gn  cel postawiony przez Uni  Europejsk .

• W zwi zku z du ym opó nieniem we wprowadzaniu w kraju mechanizmów wspieraj cych 
odnawialne ród a energii, pierwszy okres tj. do roku 2010, realizacji strategii nale y
traktowa  jako czas wprowadzania zaproponowanych rozwi za , oceny tych rozwi za
oraz ich weryfi kacji. 

• W pierwszym okresie realizacji strategii opracowane zosta  musz  programy rozwoju 
poszczególnych rodzajów energii odnawialnej. Wdro enie tych programów jest wa nym 
elementem realizacji strategii rozwoju energetyki odnawialnej. W pocz tkowym okresie 
powinno wzrasta , przede wszystkim wykorzystanie biomasy. 

• Podj te dzia ania powinny doprowadzi , co najmniej do udzia u energii odnawialnej 
w bilansie paliwowo-energetycznym kraju w perspektywie roku 2020 na poziomie 14%.
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Wnioski dotycz ce wykorzystania s omy jako alternatywnego ród a energii cieplnej:
• nadwy ka 15 mln ton s omy w Polsce wykorzystana do celów grzewczych i energety-

cznych mo e zast pi  ponad 12 mln ton rocznie w gla gorszej jako ci, co zredukuje 
emisje, CO

2
 o 30 mln ton rocznie (jest to tyle, CO

2
 ile asymiluje 30 mln ha lasu) 

• s oma powinna stanowi  powa ne ród o energii nie wp ywaj ce ujemnie na efekt cie-
plarniany pod warunkiem utrzymania jej wilgotno ci na poziomie nie wy szym ni  25%. 

• podczas spalania s omy nie wydziela si  tlenek w gla, wzrasta sprawno  spalania i nie 
pojawiaj  si  problemy z podawaniem paliwa do kot a, 

• zastosowanie s omy zmniejsza koszty produkcji ciep a i wp ywa dodatnio na poziom 
ycia ludno ci lokalnej, 

• zastosowanie s omy poprawia op acalno  produkcji rolniczej i znacznie zmniejsza 
zagro enie po arowe, 

• przy wykorzystaniu s omy otwieraj  si  mo liwo ci rozpocz cia upraw ro lin energety-
cznych poprawiaj cych wydajno  z hektara,

• stworzone zostan  liczne sta e miejsca pracy na wsi i ma ych miasteczkach oraz nast pi
aktywizacja rodowiska, 

• w krajach o wi kszym do wiadczeniu w wykorzystaniu biomasy do celów energetyc-
znych z 1 ha utrzymuje si  od 15-20 ton biomasy o kaloryczno ci 15 MJ/kg w Polsce 
otrzymuje si  od 3-5 ton z hektara,

• w 2008 roku s oma mog aby dostarczy  237 PJ (5% zapotrzebowania gospodarki 
w energi ), niestety w Polsce wykorzystuje si  nadal od 1,5%-2% energii z biomasy,

• nale y zmniejszy  koszty inwestycyjne, które s  wysokie, ponad dwukrotnie wi ksze 
ni  przy kot owni na gaz, 

• aby my le  o masowym wykorzystaniu s omy nale y we w a ciwy sposób przygotowa
monta fi nansowy inwestycji,

• rz d RP powinien stworzy  dogodne formy fi nansowania inwestycji zw aszcza dla 
rolników, których zdolno  kredytowa jest generalnie niezadowalaj ca. 

Zalety wykorzystania s omy jako ród a energii cieplnej w Gminie Wieniawa:
• znaczne zmniejszenie emisji gazów szkodliwych do atmosfery:, CO

2
, SO

2
, NO

x
,

• zerowy bilans w produkcji, CO
2
 – spalane jest paliwo odnawialne,

• wykorzystanie s omy powoduje redukcj  palenia s omy na polach, co pozwala na 
unikni cie wielu po arów i degradacji naturalnego rodowiska,

• kot ownia posiada wysok  sprawno  energetyczn  urz dze  grzewczych,
• zmniejszenie kosztów produkcji ciep a poprzez zwi kszenie ogólnej sprawno ci ener-

getycznej kot owni i u ywanie ta szego paliwa,
• zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, zmniejszenia nak adów na robocizn  przy 

obs udze kot ów na s om  s  one mniejsze ni  przy kot owniach tradycyjnych opalanych 
w glem,

• stworzenie nowych miejsc pracy przy transporcie s omy do kot owni.
Przebudowa sytemu cieplnego wp yn a równie  znacz co na rodowisko naturalne. W znacz-

ny sposób, bo a  o 60% ograniczona zosta a emisja szkodliwych zwi zków chemicznych i py ów 
do atmosfery, co ma wp yw na zmniejszenie zachorowa  dróg oddechowych oraz ochron  licznych 
zabytków klasy zerowej po o onych na terenie miasta.
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USING BIOMASS AS THE RENEWABLE ENERGY IN POLAND 
ON THE EXAMPLE OF THE THERMAL POWER STATION HEATED 

WITH STRAW AT THE WIENIAWA COMMUNE

Summary. In the article problems concerning using biomass as the renewable energy were presented on the 
example of the thermal power station heated with straw at the Wieniawa local government. As a result of the 
realization of the project signifi cant economic and ecological effects were obtained.

Key words: renewable energy, biomass, straw, environmental protection.


