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1. Podstawa prawna opracowania

Bezpośrednią  podstawę  prawną  do  powstania  niniejszego  opracowania  stanowi

umowa  zawarta  pomiędzy  Urzędem  Miasta  Lublin,  a  firmą  K30  Sp.  z  o.o.  Przedmiotem

realizowanego  zadania  jest  przygotowanie  opracowania  pt.  „Inwentaryzacja  instalacji

odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lublin”. Zgodnie z zapisami powyższej umowy,

opracowanie niniejsze swoim zakresem obejmuje:

 metodologię badań (kwerenda danych, założenia badawcze, opracowanie techniki badań,

przyjęcie kryteriów wyjściowych i ustalenie typologii obiektów, wizualizacja wyników);

 wykonanie inwentaryzacji w terenie;

 wykonanie ogólnego badania ankietowego instytucji na terenie Lublina;

 agregację danych i analizę wyników badań;

 przygotowanie  raportu  z  badań  wraz  z  rekomendacjami  dla  analizowanej  grupy

badawczej;

 oszacowanie na podstawie zebranych informacji liczby i rodzaju instalacji odnawialnych

źródeł energii (OZE) na terenie Lublina;

 przedstawienie  propozycji  monitorowania  rozwoju  instalacji  OZE  w  Lublinie  w  latach

następnych;

 zestawienie wszystkich danych w postaci zbiorczego opracowania inwentaryzacyjnego.

Zakres działań wymienionych powyżej, dotyczy w szczególności:

 aktualizacji opracowania z 2014 roku pt. „Inwentaryzacja instalacji odnawialnych źródeł

energii na terenie Lublina” między innymi poprzez inwentaryzację w terenie instalacji OZE

na obszarze dzielnic Dziesiąta oraz Sławin w Lublinie;

 wykonanie  ogólnego  badania  ankietowego  instytucji  w  szczególności:  obiektów

użyteczności  publicznej,  uczelni,  spółdzielni  mieszkaniowych,  obiektów  usługowych

i  handlowych,  zakładów  przemysłowych,  firm  projektowych  i  wykonawczych,  

w zakresie instalacji OZE na terenie Lublina.
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2. Powiązania z aktami prawnymi oraz dokumentami strategicznymi

Przepisy  prawa  oraz  dokumenty  strategiczne  dotyczące  rozwoju  energii  

z  odnawialnych  źródeł  tworzone  są  na  poziomie  Unii  Europejskiej,  krajowym  

i regionalnym. W kontekście niniejszego opracowania należy tu wymienić przede wszystkim:

2.1. Pakiet Energetyczno – Klimatyczny1

W  styczniu  2007  r.  Komisja  Europejska  przedstawiła  tzw.  pakiet  energetyczno  –

klimatyczny, nazywany skrótowo pakietem „3 x 20%”. W skład ww. pakietu wchodzi sześć

aktów prawnych, dotyczących:

 promowania energii ze źródeł odnawialnych,

 norm emisji z samochodów,

 specyfikacji paliw,

 wspólnych wysiłków na rzecz redukcji emisji,

 wychwytywania i składowania dwutlenku węgla,

 przeglądu europejskiego systemu handlu emisjami.

W październiku 2014 roku Komisja  Europejska opublikowała pakiet  energetyczno –

klimatyczny  do  2030  roku.  Zaproponowała  w  nim  dwa  cele  –  redukcję  emisji  gazów

cieplarnianych  o  40%  oraz  zwiększenie  udziału  źródeł  odnawialnych  do  27%,  

bez precyzowania go na poziomie krajowym.

2.2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne2

Ustawa  reguluje  całokształt  spraw  związanych  z  polityką  energetyczną  państwa.

Określa  między  innymi  zasady  polityki  energetycznej,  czy  przepisy  o  urządzeniach

energetycznych, instalacjach, sieciach i ich eksploatacji.

1 Pakiet energetyczno – klimatyczny UE. Streszczenie dla obywateli

(http://ec.europa.eu/climateaction/docs/climate-energy_summary_pl.pdf).

2 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970540348 (tekst  jednolity:  Dz.U.  2017  poz.
220).
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Zgodnie  z  zapisami  ustawy,  do  zadań  własnych  gminy  należy  miedzy  innymi

planowanie  i  organizacja  zaopatrzenia  w  ciepło,  energię  elektryczną  i  paliwa  gazowe  

na jej obszarze.

2.3. Ustawa  z  dnia  21  listopada  2008  r.  o  wspieraniu  termomodernizacji

i remontów3

Ustawa definiuje przedsięwzięcia termomodernizacyjne między innymi jako całkowitą

lub  częściową  zamianę  źródeł  energii  na  źródła  odnawialne  lub  zastosowanie

wysokosprawnej kogeneracji.

W  oparciu  o  przepisy  ustawy  powstał  Fundusz  Termomodernizacji  i  Remontów,

którego  celem  jest  pomoc  finansowa  dla  inwestorów  realizujących  przedsięwzięcia

termomodernizacyjne i  remontowe. Tylko między styczniem, a lipcem 2017 roku Fundusz

przyznał  519  premii  na  kwotę  90,4  mln  zł  w  związku  z  realizacją  inwestycji  

o  wartości  559,3  mln  zł.  Głównym  beneficjentem  programu  są  osoby  zamieszkujące  

we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych.4

2.4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii5

Celem ustawy jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki energetycznej przy

jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Umożliwia

ona:

 kształtowanie  mechanizmów  i  instrumentów  wspierających  wytwarzanie  energii

elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła

energii;

 wypracowanie  optymalnego  i  zrównoważonego  zaopatrzenia  w  energię  odbiorców

końcowych;

3 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082231459 (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 130).

4 Artykuł „Rekordowe wyniki rządowego programu wsparcia termomodernizacji” – załącznik 6.

5 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000478 (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1148).
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 zapewnienie  wykorzystania  na  cele  energetyczne  produktów  ubocznych  

lub pozostałości z rolnictwa oraz przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze.

2.5. Ustawa  z  dnia  20  maja  2016  r.  o  inwestycjach  w  zakresie  elektrowni

wiatrowych6

Powyższy akt prawny określa warunki budowy oraz lokalizacji elektrowni wiatrowych w

sąsiedztwie  istniejącej  albo  planowanej  zabudowy  mieszkaniowej.  Ustalono  w  nim

minimalną odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego lub budynku o funkcji

mieszanej  na  poziomie  dziesięciokrotności  całkowitej  wysokości  elektrowni  wiatrowej,

mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli. 

Regulacje  te,  poprzez  wprowadzenie  bardzo  rygorystycznych  wymogów,  

w znacznej  mierze  ograniczają  możliwość  realizacji  nowych inwestycji  w  zakresie  dużych

elektrowni  wiatrowych.  Jednak  przepisy  te  nie  dotyczą  instalacji  o  mocy  

do  40  kW,  a  więc  mikroinstalacji  wiatrowych,  które  można  wykorzystywać  

np. na znakach drogowych, czy słupach informacyjnych.

2.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane7

W kontekście niniejszego opracowania bardzo istotny  jest zapis art. 5 ust. 2a ustawy

Prawo budowlane, który stwierdza, iż „w nowych budynkach oraz istniejących budynkach

poddawanych  przebudowie  lub  przedsięwzięciu  służącemu  poprawie  efektywności

energetycznej (…), które są użytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych (…),

zaleca  się  stosowanie  urządzeń  wykorzystujących  energię  wytworzoną  w  odnawialnych

źródłach energii (…).”

Ponadto należy przytoczyć  art.  29 ust.  2  pkt 16,  który stwierdza,  iż  montaż „pomp

ciepła,  urządzeń  fotowoltaicznych  o  zainstalowanej  mocy  elektrycznej  do  40  kW  

oraz wolno stojących kolektorów słonecznych” nie wymaga pozwolenia na budowę. 

6 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000961 (Dz.U. 2016 poz. 961).

7 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414 (tekst  jednolity:  Dz.U.  2017  poz.
1332).
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2.7. Polityka energetyczna Polski do 2030 r.8

Dokument został opracowany na podstawie ustawy Prawo energetyczne. Przedstawia

on strategię państwa, mającą na celu odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed

polską  energetyką,  zarówno  w perspektywie  krótkoterminowej,  jak  i  w  perspektywie  do

2030 roku.

2.8. Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej9

Założenia  Narodowego  Programu  Rozwoju  Gospodarki  Niskoemisyjnej  (NPRGN),

przygotowane  przez  Ministerstwo  Gospodarki  oraz  Ministerstwo  Środowiska,  zostały

przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 16 sierpnia 2011 roku. Program uwzględnia wytyczne

najważniejszych dokumentów Unii Europejskiej, dotyczących przechodzenia na gospodarkę

niskoemisyjną.

2.9. Program  Rozwoju  Odnawialnych  Źródeł  Energii  dla  Województwa

Lubelskiego10

Misją  Programu  jest  dążenie  do  rozwoju  województwa  w  kierunku  gospodarki

innowacyjnej  i  przyjaznej  środowisku  oraz  efektywnie  korzystającej  z  endogenicznych

zasobów  regionu.  Za  cel  nadrzędny  przyjętych  działań  przyjmuje  się:  „Racjonalne

wykorzystywanie  zasobów  odnawialnych  źródeł  energii  dla  rozwoju  społeczno  -

gospodarczego regionu. Określone zostały też cele szczegółowe, odzwierciedlające aspiracje

rozwojowe  województwa  w  dziedzinie  energetyki  oraz  innych  sferach,  

dla których rozwój odnawialnych źródeł energii może mieć istotne znaczenie.

Omawiany  program  określa  m.  in.  obszary  na  terenie  województwa  lubelskiego

niewskazane  lub  wykluczone  z  realizacji  inwestycji  w  odnawialne  źródła  energii  

ze względu na występujące formy ochrony przyrody, co dokładniej prezentuje mapa 1.

8 http://www.me.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf     

9 http://www.mg.gov.pl/files/upload/10460/NPRGN.pdf

10 https://umwl.bip.lubelskie.pl/?id=563&p1=szczegoly&p2=801121
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Mapa 1. Uwarunkowania przyrodnicze lokalizacji inwestycji OZE11.

2.10. Program  ochrony  środowiska  województwa  lubelskiego  na  lata  

2016 - 2019 z perspektywą do roku 202312.

Przeprowadzona  w  ramach  powyższego  dokumentu  diagnoza  stanu  środowiska

województwa  lubelskiego  wskazała,  że  jednym  z  priorytetowych  obszarów  interwencji  

w ramach działań przewidzianych w tym programie powinna być między innymi ochrona

powietrza  i  klimatu  -  w  zakresie  ograniczenia  niskiej  emisji  pyłów  i  poprawy  jakości

powietrza.  Jednym  z  głównych  kierunków  interwencji  mających  służyć  temu  celowi  jest

rozwój instalacji OZE.

11 Fragment mapy nr 4 „Uwarunkowania przyrodnicze lokalizacji  inwestycji  OZE”,  będącej  załącznikiem do
Programu  rozwoju  odnawialnych  źródeł  energii  dla  województwa  lubelskiego.
https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=56&p1=szczegoly&p2=773634 

12 https://umwl.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//0Program_ochrony_srodowiska.pdf
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2.11. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lublin13

Celem głównym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lublin jest podniesienie

poziomu i jakości życia społeczności Lublina, realizacja polityki energetyczno – klimatycznej

Unii  Europejskiej  oraz  poprawa  jakości  powietrza  

w mieście. Aby osiągnąć cel główny należy zrealizować określone w tym dokumencie cele

szczegółowe, wśród których, w kontekście niniejszego opracowania, należy wymienić przede

wszystkim zwiększenie wykorzystania energii z OZE z 2,8% do 17,48% w stosunku do roku

bazowego 2008.

Ponadto  plan  zakłada  redukcję  zużycia  energii  w  stosunku  do  roku  bazowego  

o 9,41%  oraz redukcję emisji CO2 do atmosfery aż o 23,44%.

2.12. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

W przywołanym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lublin podkreślono, iż

ważnym  zadaniem  dla  Lublina  jest  wprowadzenie  zmian  

do  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego,  umożliwiających  lokowanie

nieuciążliwych  źródeł  OZE  na  obiektach  usługowych,  przemysłowych,  mieszkalnych  oraz

turystycznych.14 Zgodnie z tym postulatem, w projekcie aktualizacji Studium Uwarunkowań i

Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Miasta  Lublin15 znalazły  się  zapisy

podkreślające,  iż  wykorzystywanie  odnawialnych  źródeł  energii  

do  produkcji  energii  elektrycznej,  ciepła  i  chłodu  jest  jednym z  głównych celów  polityki

przestrzennej w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną16.

W  myśl  tego  projektu  na  terenach  wyznaczonych  pod  zabudowę  mieszkaniową

dopuszcza się lokalizację mikro i małych instalacji OZE, o ile nie naruszają one podstawowej

funkcji  terenu  oraz  ustaleń  prawnych  i  planistycznych17.  Instalacje  większe,  o  mocy

13https://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/zarzadzanie-energia/aktualizacja-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-  
miasta-lublin/  

14https://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/zarzadzanie-energia/aktualizacja-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-  
miasta-lublin/ str. 176.

15 https://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=284494 

16 https://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=210&id=284495 str. 149. 

17 J.w. str. 120.
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przekraczającej 100 kW, przewiduje się na terenach: aktywności gospodarczej, usługowych

oraz infrastruktury, a w szczególności w rejonach wyznaczonych na załączniku graficznym do

Studium.18

18 J.w.

16



3. Charakterystyka zasobów naturalnych OZE na terenie Lublina

3.1. Energia słoneczna

Na  obszarze  Lublina  występują  bardzo  dogodne  warunki  do  rozwoju  energetyki

słonecznej.  Całe  województwo  lubelskie  należy  do  regionów  o  jednych  z  najlepszych

warunków  do  wykorzystania  energii  słonecznej  w  kraju.  Wynika  to  miedzy  innymi  

z poziomu natężenie promieniowania słonecznego, co przekłada się na roczną gęstość mocy

promieniowania słonecznego, która waha się na terenie województwa od około 1050 do

około 1150 kWh/m2.

Dodatkowym,  stosunkowo  korzystnym  czynnikiem  na  obszarze  Lublina,  jest  średni

roczny  poziom  usłonecznienia  (co  pokazuje  mapa  2),  a  więc  czasu,  podczas  którego  na

powierzchnię ziemi padają bezpośrednio promienie słoneczne.

Mapa 2. Średnie roczne sumy usłonecznienia w godzinach, w latach 1971 – 200019.

19 Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
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Przy  wyborze  konkretnej  lokalizacji  instalacji  wykorzystującej  energię  słoneczną

szczególnie  istotny  jest  ponadto  poziom  nasłonecznienia,  które  wyraża  ilość  energii

słonecznej  padającej  na  jednostkę  powierzchni  płaszczyzny  w  określonym  czasie.  

Jak  dowodzi  mapa  3,  przestrzenne  zróżnicowanie  nasłonecznienia  w  Lublinie  jest  ściśle

powiązane  z  głównymi  cechami  rzeźby  terenu.  A  najkorzystniejsze  warunki  występują  w

północno – zachodniej części miasta. 

Mapa 3. Rozkład nasłonecznienia w Lublinie.20

Czynnikami  determinującymi  zasadność  instalacji  kolektorów  słonecznych  

lub  paneli  fotowoltaicznych  są  ponadto  tzw.  Globalny  Poziom  Napromieniowania  

20 Źródło:  Dobek  Mateusz,  Gawrysiak  Leszek,  „Rozkład  przestrzenny  nasłonecznienia  w  Lublinie”,  
w PRACE GEOGRAFICZNE, zeszyt 122 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2009.
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(ang. Global Horizontal Irradiation – GHI) oraz Bezpośredni Poziom Napromieniowania (ang.

Direct  Normal  Irradiation  –  DNI).  Parametr  GHI  jest  najważniejszym  parametrem  do

obliczenia  wydajności  planowanej  instalacji.  W  prostych  słowach:  jest  to  suma

bezpośredniego i rozproszonego poziomu napromieniowania. Bezpośrednie promieniowanie

(DNI)  jest  składnikiem  promieniowania  słonecznego,  które  dociera  

do  powierzchni  Ziemi  (prostopadle  do  kierunku  słońca)  bez  strat  w  atmosferze  

na skutek rozpraszania lub absorpcji.

Dodatkowo ważnym aspektem jest pozycja słońca i kąty padania promieni słonecznych

na  lokalizację  danej  instalacji.  Obecnie  istnieją  darmowe  narzędzia,  umożliwiające

sprawdzenie warunków dla konkretnej lokalizacji. Są to między innymi: 

 https://www.ibc-solar.pl/kalkulator_energii_eletrycznej.html  

 http://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php  

 http://suncalc.net   

Jak  dowiodło  opracowanie  pt.:  „Projekt  lokalizacji  ogniw  fotowoltaicznych  

na  obszarze  osiedla  Botanik  w  Lublinie”  autorstwa  Aleksandry  Stefańczak,  przydatne  do

określania  potencjału  solarnego  na  danym  obszarze  (np.  przy  opracowywaniu  koncepcji

inwestycji) mogą być oprogramowania Systemu Informacji Przestrzennej (ang.  Geographic

Information Systems -  GIS).  Posiadają one bowiem przydatne narzędzia,  umożliwiające w

dość  prosty  i  szybki  sposób uzyskać  dokładne dane dotyczące natężenia promieniowania

słonecznego na danym terenie.

3.2. Energia wiatru

Biorąc  pod  uwagę  obecne  obostrzenia  prawne  (ustawa  z  dnia  20  maja  2016  r.  

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych), a także warunki środowiskowe, charakter

zabudowy  oraz  politykę  przestrzenną  miasta,  należy  stwierdzić,  

że w najbliższej  perspektywie czasowej  w Lublinie nie przewiduje się  budowy elektrowni

wiatrowych.
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Istnieje jednak możliwość wykorzystywania energii  wiatru, poprzez mikroinstalacje  o

mocy do 40 kW, które można wykorzystywać np. na własny użytek budynków mieszkalnych

lub na znakach drogowych, czy słupach informacyjnych.

3.3. Energia wody

Teoretyczne  zasoby  energetyczne  dla  rzeki  Bystrzycy  szacuje  się  na  34,51  GWh,  

a dla rzeki Czerniejówki na 4,14 GWh.21 Należy jednak pamiętać, iż zasoby teoretyczne nie

mogą  być  zazwyczaj  wykorzystywane  w  całości.  Wynika  to  między  innymi  

z  potrzeby  zapewnienia  nienaruszalnych  przepływów,  czy  uwarunkowań  przyrodniczo  –

krajobrazowych.  Zazwyczaj  wiąże  się  to  z  koniecznością  budowy  nowych  obiektów

hydrotechnicznych takich, jak zapory, co może mieć znaczny wpływ na środowisko.

Dlatego  na  obszarze  Lublina  ewentualny  rozwój  energetyki  wodnej  jest  możliwy

poprzez uruchomienie małych elektrowni wodnych (MEW) o mocy do kilkudziesięciu kW,

które do funkcjonowania nie wymagają dużych przepływów i spadów oraz mają stosunkowo

niewielki negatywny wpływ na środowisko.  Taka instalacja istnieje już wprawdzie na jazie

wodnym  rzeki  Bystrzycy  na  Zalewie  Zemborzyckim,  ale  od  kilku  lat  jest  nieużytkowana.

Ponadto  obecnie  (listopad  2017)  również  na  jazie  wodnym  

na rzece Bystrzyca w okolicach ul. Dzierżawnej, rozpoczęła się budowa takiej instalacji.22

3.4. Energia geotermalna

Na  mapie  4  przedstawiono  rozkład  temperatur  wód  termalnych  na  terenie  Polski

według  Państwowego  Instytutu  Geologicznego.  Na  terenie  województwa  lubelskiego

temperatura wód termalnych w utworach kredy dolnej i jury dolnej nie przekracza 50°C.

21 Źródło:  Program  rozwoju  odnawialnych  źródeł  energii  dla  województwa  lubelskiego,  Biuro  Planowania
Przestrzennego w Lublinie, Lublin 2013.

22 Artykuł „Grozi nam zatopienie! - Mieszkańcy boją się elektrowni wodnej, która powstaje na Bystrzycy” –
załącznik 6.
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Mapa 4. Rozkład temperatur wód termalnych na terenie Polski23.

Lublin  znajduje  się  w  obrębie  Rowu  Lubelskiego,  jednej  z  trzech  jednostek

geostrukturalnych  województwa.  Na  tym  obszarze  wody  termalne  o  temperaturze  20°C

występują  na  głębokości  od  500  do  800  m  p.p.m.,  o  temperaturze  40°C  

na głębokości od 1200 do 1600 m p.p.m. i o temperaturze 60°C na głębokości od 1900 do

2600 m p.p.m. Uznaje się,  że Lublin posiada korzystne warunki  do wykorzystania energii

geotermalnej.24 Pamiętać jednak należy, że istotną barierą dla ewentualnych inwestycji  w

tym  zakresie  może  być  duże  ryzyko  nieopłacalności,  wynikające  

z wysokich kosztów realizacji wierceń.

Dlatego znacznie bardziej perspektywiczne jest wykorzystywanie na obszarze miasta

geotermii  płytkiej,  poprzez  zastosowanie  gruntowych  pomp  ciepła.  

Ich  stosowanie  nie  wiąże  się  bowiem  z  wielkimi  inwestycjami,  czy  z  ograniczeniami

geologicznymi. Odbywa się ono za pomocą technologii sond powierzchniowych (poziomych)

lub sond głębinowych (pionowych), gdzie nośnikiem ciepła w obiegu zamkniętym jest ciecz

przejmująca  ciepło  ziemi  i  oddająca  je  do  drugiego  obiegu  grzewczego  z  pompą  ciepła.

23 Źródło: Bilans Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2010 r. Państwowy Instytut
Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

24Źródło:  Program  Rozwoju  Odnawialnych  Źródeł  Energii  dla  Województwa  Lubelskiego
(https://umwl.bip.lubelskie.pl/?id=563&p1=szczegoly&p2=801121) 
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Instalacje takie zapewniają wysoki komfort użytkowania, nie wymagają codziennej obsługi,

cechują się cichą pracą i nie zanieczyszczają środowiska w miejscu użytkowania.

3.5. Energia z biomasy

Biomasa,  to  zgodnie  z  zapisami  ustawy o odnawialnych źródłach energii,  „stałe  lub

ciekłe  substancje  pochodzenia  roślinnego  lub  zwierzęcego,  które  ulegają  biodegradacji,

pochodzące  z  produktów,  odpadów  i  pozostałości  z  produkcji  rolnej  

i  leśnej  oraz  przemysłu  przetwarzającego  ich  produkty,  oraz  ziarna  zbóż  niespełniające

wymagań  jakościowych  dla  zbóż  w  zakupie  interwencyjnym  (…)  i  ziarna  zbóż,  które  nie

podlegają  zakupowi  interwencyjnemu,  a  także  ulegająca  biodegradacji  część  odpadów

przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z

instalacji  do  przetwarzania  odpadów  oraz  odpadów  z  uzdatniania  wody  

i  oczyszczania  ścieków,  w  szczególności  osadów  ściekowych,  zgodnie  z  przepisami  

o  odpadach  w  zakresie  kwalifikowania  części  energii  odzyskanej  z  termicznego

przekształcania odpadów”25.

Województwo  lubelskie  charakteryzuje  się  stosunkowo  małą  lesistością,  sięgającą

zaledwie 23%. Skutkuje to niskim potencjałem zasobów biomasy leśnej. Podobnie kształtuje

się potencjał z zasobów drewna odpadowego. Tabela 1 przedstawia bilans zasobów drewna

możliwego do wykorzystania energetycznego.

25 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000478 (tekst  jednolity:  Dz.U.  2017  poz.
1148).
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Źródło pochodzenia
biomasy

Szacunkowa wartość
zasobów [m3]

Potencjał energetyczny
[PJ/rok]

drzewo z lasów 252 tys. 1,33
drzewo z przetwórstwa 245 tys. 1,29

drzewo z sadów 34 tys. 0,18
drzewo z zadrzewień 67 tys. 0,36

Suma 598 tys. 3,16

Tabela 1. Bilans zasobów drewna możliwego do wykorzystania energetycznego

w województwie lubelskim26.

Potencjał  biomasy  pochodzenia  rolniczego  w  województwie  lubelskim  jest  za  to

znacznie wyższy. Przewidywany jest on na około 28,0 PJ. Najwięcej energii można pozyskać z

odpadów  rolniczych,  takich jak  słoma i  siano.  W tabeli  2  przedstawiono bilans  zasobów

biomasy  pochodzenia  rolniczego  możliwy  do  wykorzystania  

w województwie lubelskim.

Źródło pochodzenia biomasy
Szacunkowa

wartość
zasobów

Potencjał
energetyczny

[PJ/rok]

Uprawa roślin energetycznych 650 tys. ton 11,0

Odpady z rolnictwa (słomy zbóż, rzepaku, trawy łąkowe) 1 mln ton 15,0

Odchody zwierzęce 2,3 tys. m3 1,0

Odpady z przemysłu rolno-spożywczego 20 mln m3 1,0

SUMA - 28,0

Tabela 2. Bilans zasobów biomasy pochodzenia rolniczego możliwy do wykorzystania

w województwie lubelskim27.

26 Źródło: Kościk B., „Wstępna analiza potencjału biomasy możliwej do wykorzystania na cele energetyczne w
województwie lubelskim”, Lublin 2009.

27 Źródło: J.w.
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Ponadto  przewiduje  się,  iż  na  obszarze  Lublina  potencjalnym  kolejnym  znacznym

źródłem  biomasy  może  być  ulegająca  biodegradacji  część  odpadów  przemysłowych  

i komunalnych. Pomimo jednak znacznej ilości takich odpadów z obszaru miasta, potrzebne

są dopiero osobne i szczegółowe analizy, aby móc bliżej oszacować wartość energetyczną

biomasy z tego źródła.

3.6. Energia z biogazu

Jedyna  instalacja  wykorzystująca  obecnie  energię  z  biogazu  na  obszarze  Lublina

zlokalizowana  jest  w  oczyszczalni  ścieków  Hajdów.  Zakład  ten  znajduje  się  

we wschodniej części miasta oraz oczyszcza ścieki bytowe i przemysłowe z terenu Lublina,

Świdnika, Wólki, Głuska oraz Konopnicy. 

Powstające  w  procesie  oczyszczania  ścieków  osady  poddawane  są  fermentacji  

w  wydzielonych  komorach  fermentacyjnych,  której  efektem  jest  biogaz,  składający  się

przede wszystkim z metanu.  Zasila on kotły i  wysokosprawny układ kogeneracyjny,  który

wytwarza w skojarzeniu energię elektryczną i cieplną. Energia z kogeneracji pokrywa 44,3%

zapotrzebowania  oczyszczalni  na  energię  elektryczną  oraz  80%  jej  zapotrzebowania  na

energię cieplną. 
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4. Zadania w zakresie OZE dla miasta Lublin

4.1. Charakterystyka stanu powietrza

Podstawę do corocznej oceny jakości powietrza w Lublinie stanowią wyniki pomiarów

prowadzonych  przez  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska  

w  Lublinie,  który  w  kwietniu  2017  roku  opublikował  opracowanie  pt.  „Ocena  jakości

powietrza  w  województwie  lubelskim  za  2016  r.”28 Poniżej  podane  są  dane  

z ww. opracowania, dotyczące Aglomeracji Lubelskiej. 

Dwutlenek siarki SO2
29

W  Aglomeracji  Lubelskiej  dotrzymanie  stężeń  1-godzinnych  i  24-godzinnych

sprawdzono  na  podstawie  pomiarów  automatycznych  prowadzonych  przy  

ul.  Obywatelskiej.  Dopuszczalny  poziom  SO2  w  powietrzu  1-godz.  wynosi  350  μg/m3,

natomiast  24-godz.  –  125  μg/m3.  Stężenie  średnie  roczne  wynosiło  4  μg/m3.  

Nie występowały wartości stężeń 1-godz. i 24-godz. wyższe od dopuszczalnych. Maksymalne

stężenie  1-godz.  wynosiło  35  μg/m3  (10%  poziomu  dopuszczalnego),  

24 godzinne – 14,9 μg/m3 (11,9% poziomu dopuszczalnego).

Dwutlenek azotu NO2
30

Dotrzymanie  stężeń  1-godzinnych  i  średnich  rocznych  sprawdzono  na  podstawie

pomiarów automatycznych wykonywanych przy ul. Obywatelskiej. Dopuszczalny poziom NO2

w powietrzu  1-godz.  wynosi  200  μg/m3,  natomiast  roczne  –  40  μg/m3.  Stężenie  średnie

roczne wynosiło 22 μg/m3, co stanowi 55% stężenia dopuszczalnego. Najwyższe stężenie 1-

godzinne wynosiło 118 μg/m3 (59% dopuszczalnego). Dotrzymane były zatem dopuszczalne

stężenia dla obu parametrów.

28 http://www.wios.lublin.pl/wp-content/uploads/2017/04/lubelskie_ocena_roczna_2016.pdf

29 J.w. str. 10.

30 J.w. str. 11.
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Pył zawieszony PM1031

W Aglomeracji Lubelskiej dotrzymanie stężeń 24-godz. i średnich rocznych sprawdzono

na  podstawie  pomiarów  automatycznych  prowadzonych  przy  

ul.  Obywatelskiej  i  wyników  pomiarów  manualnych  wykonywanych  przy  

ul.  Śliwińskiego.  Dopuszczalny  poziom  PM10 w  powietrzu  24-godz.  wynosi  50  μg/m3,

natomiast  roczny  –  40  μg/m3.  Stężenia  średnie  roczne  wynosiły  odpowiednio  31  μg/m3

(77,5% dopuszczalnego) i 25 μg/m3 (62,5% poziomu dopuszczalnego). Na stanowisku przy ul.

Obywatelskiej  stwierdzono  przekroczenie  dopuszczalnej  ilości  przekroczeń  stężeń  24-

godzinnych. Odnotowano na tym stanowisku 40 dni ze stężeniami powyżej dopuszczalnego.

Pył zawieszony PM2,532

Dotrzymanie  stężeń  średnich  rocznych  sprawdzono  na  podstawie  serii  pomiarów

prowadzonych  w Lublinie  przy  ul.  Śliwińskiego oraz  przy  ul.  Obywatelskiej.  Dopuszczalny

roczny  poziom  PM2,5  w  powietrzu  wynosi  25  μg/m3.  Stężenie  średnie  roczne  przy  ul.

Śliwińskiego  wynosiło  19  µg/m3,  co  stanowi  76%  stężenia  dopuszczalnego.  Przy  ul.

Obywatelskiej natomiast wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego. Stężenie średnie

roczne wynosiło 27µg/m3 (108% poziomu dopuszczalnego).

Benzen33

Dotrzymanie  stężenia  dopuszczalnego  sprawdzono  na  podstawie  serii  pomiarów

prowadzonych  w  Lublinie  przy  ul.  Obywatelskiej.  Stężenie  średnie  roczne  wynosiło  

2 µg/m3, co stanowi 40% stężenia dopuszczalnego. 

Ołów34

31 „Ocena  jakości  powietrza  w  województwie  lubelskim  za  2016  r.”,
http://www.wios.lublin.pl/wp-content/uploads/2017/04/lubelskie_ocena_roczna_2016.pdf  ,   str. 11.

32 J.w. str. 13.

33 J.w. str. 15.

34 „Ocena  jakości  powietrza  w  województwie  lubelskim  za  2016  r.”,
http://www.wios.lublin.pl/wp-content/uploads/2017/04/lubelskie_ocena_roczna_2016.pdf  ,   str. 18.
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Dotrzymanie stężenia dopuszczalnego sprawdzono na podstawie serii pomiarowej ze

stanowiska  LbLubSliwins.  Dopuszczalny  roczny  poziom  ołowiu  

w  powietrzu  wynosi  0,5  μg/m3.  Stężenie  średnie  roczne  wynosiło  0,007  µg/m3,  

co stanowi 1,4% poziomu dopuszczalnego.

Tlenek węgla CO35

Maksymalne  8-godzinne  stężenie  w  Lublinie  w  2016  r.  wynosiło  4  mg/m3,  

tj.  40%  poziomu  dopuszczalnego.  Dopuszczalny  8-godzinny  poziom  CO  

w powietrzu wynosi 10 mg/m3. Z uwagi na dotrzymanie obowiązujących norm tlenku węgla

Aglomerację Lubelską zaliczono do klasy A.

Ozon36

Kryteria  oceny  jakości  powietrza  pod  względem  zanieczyszczenia  ozonem  dotyczą

stężeń 8-godzinnych. Poziom docelowy ozonu w powietrzu określony jest, jako maksymalna

średnia  8-godzinna  spośród  średnich  kroczących  obliczanych  

ze  średnich  jednogodzinnych  w  ciągu  doby.  Poziom  docelowy  uznaje  się  

za  dotrzymany,  jeśli  liczba  dni  przekraczających  wartość  120  μg/m3,  uśredniona  

w  ciągu  kolejnych  trzech  lat,  wynosi  nie  więcej  niż  25  dni.  Na  wszystkich  stanowiskach

pomiarowych zlokalizowanych  w województwie  lubelskim dotrzymana  była  dopuszczalna

częstość przekroczeń.

35 J.w. str. 15.

36 J.w. str. 16.
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Arsen, kadm, nikiel w pyle PM1037

Analizę  poziomu  stężeń  przeprowadzono  na  podstawie  serii  pomiarowych  

ze stacji LbLubSliwins. Dopuszczalny roczny poziom zanieczyszczeń w powietrzu jest równy: 6

ng/m3 dla  arsenu,5  ng/m3 dla  kadmu  oraz  20  ng/m3 dla  niklu.  Stężenia  średnie  roczne

wynosiły:  dla  arsenu  1ng/m3,  kadmu  0,3ng/m3 i  niklu  4  ng/m3,  

co stanowi odpowiednio 16,7%, 6%, i 20% poziomu docelowego.

Benzo/a/piren38

Kryterium oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia benzo/a/pirenem

dotyczy  rocznego  okresu  uśredniania  wyników  pomiarów.  Oceny  

i  klasyfikacji  stref  dokonano  na  podstawie  wyników  pomiarów  prowadzonych  

na 5 stanowiskach. Wartości średnie roczne na wszystkich stanowiskach, przy 100% pokryciu

roku pomiarami, wynosiły od 2 ng/m3 do 3 ng/m3. Na wszystkich stanowiskach przekraczały

zatem poziom docelowy, który wynosi 1 ng/m3. Wyniki modelowania wykonane na poziomie

krajowym  z  zastosowaniem  łączenia  wyników  obliczeń  z  pomiarami  potwierdziły

występowanie obszarów przekroczeń na terenie całego województwa. Aglomerację Lubelską

zaliczono do klasy C.

4.2. Aktualizacja programu ochrony powietrza dla aglomeracji lubelskiej39

Aktualizacja  „Programu  ochrony  powietrza  dla  strefy  –  aglomeracja  lubelska

ze  względu  na  przekroczenia  poziomu  dopuszczalnego  pyłu  zawieszonego  PM10

z uwzględnieniem pyłu PM2,5”, zwany dalej aktualizacją „Programu…” opracowana została

w związku z przekroczeniem w 2015 r. standardów jakości powietrza:

 poziomu  dopuszczalnego  pyłu  zawieszonego  PM10  o  okresie  uśredniania  wyników  

pomiarów 24 godziny;

37 „Ocena  jakości  powietrza  w  województwie  lubelskim  za  2016  r.”,
http://www.wios.lublin.pl/wp-content/uploads/2017/04/lubelskie_ocena_roczna_2016.pdfstr. 18.

38 J.w. str. 19.

39 http://www.lubelskie.pl/file/2016/11/POP_aglomeracja_lubelska_PM10_PM25_2015.pdf
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 poziomu  dopuszczalnego  pyłu  zawieszonego  PM2,5  o  okresie  uśredniania  wyników  

pomiarów rok kalendarzowy;

 pułapu stężenia ekspozycji.

Konieczność  wykonania  aktualizacji  programu  ochrony  powietrza  w  strefie

Aglomeracja  Lubelska,  wynikała  między  innymi  z  „oceny  jakości  powietrza  

w województwie lubelskim za 2015 rok, wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony

Środowiska w Lublinie. Zgodnie z „Oceną jakości powietrza w województwie lubelskim za

2015 r.”,  w ramach klasyfikacji  stref z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia, strefa

aglomeracja  lubelska  została  zakwalifikowana  do klasy  C  pod względem zanieczyszczenia

pyłem zawieszonym PM10 oraz pyłem zawieszonym PM2,5”40.

4.3. Zadania dotyczące OZE dla Lublina

Wśród  wymienionych  w  Programie  Ochrony  Powietrza  dla  Aglomeracji  Lubelskiej

działań  kierunkowych,  w  kontekście  niniejszego  opracowania  należy  wymienić  zwłaszcza

poniższe:

 promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła oraz źródeł energii odnawialnej,

ze wskazaniem źródeł ich finansowania oraz dotowania wymiany;

 kontynuacja  modernizacji  lub  wymiany  taboru  komunikacji  miejskiej,  

ze  szczególnym  uwzględnieniem  korelacji  ekonomiczno  –  ekologicznej,  

tzn.  współmierność zaangażowanych środków finansowych do spodziewanych efektów

ekologicznych; 

 zmiana  paliw  stałych  stosowanych  do  ogrzewania  budynków  min.  na  źródła  energii

odnawialnej.

Zadania  dla  miasta  Lublin,  które  dotyczą  odnawialnych  źródeł  energii,  zawarte

są  również  w  Wojewódzkim  Programie  Ochrony  Środowiska41,  przyjętym  uchwałą  

40 http://www.lubelskie.pl/file/2016/11/POP_aglomeracja_lubelska_PM10_PM25_2015.pdf

41 https://umwl.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0Program_ochrony_srodowiska.pdf 
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nr XXIII/341/2016 Sejmiku  Województwa  Lubelskiego.  Program  opracowany  jest  

na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023.

Głównym celem długoterminowym w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza jest

„poprawa  jakości  powietrza  do  osiągnięcia  poziomów  wymaganych  przepisami  prawa,

spełnianie standardów emisyjnych z instalacji  oraz  promocja wykorzystania odnawialnych

źródeł energii”.

Wśród zadań mających służyć realizacji tego celu w kontekście niniejszego opracowana

należy wymienić przede wszystkim:

 edukację  mieszkańców  w  zakresie  efektywnego  wykorzystania  energii  i  gospodarki

niskoemisyjnej;

 kampanie promocyjne gospodarki niskoemisyjne;

 szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej;

 wprowadzenie  w  planach  zagospodarowania  przestrzennego  zapisów  stwarzających

warunki do stosowania odnawialnych źródeł energii;

 instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej;

 opracowanie  programów  wsparcia  montażu  kolektorów  słonecznych,  instalacji

fotowoltaicznych i farm fotowoltaicznych.
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5. Inwentaryzacja OZE na terenie Lublina

5.1. Metodologia prowadzenia inwentaryzacji

5.1.1.Założenia i kryteria badawcze

Celem  niniejszego  opracowania  jest  oszacowanie  liczby  i  rodzajów  instalacji  OZE  

na obszarze Lublina, wraz z podaniem ich szacowanej mocy oraz rocznej produkcji energii.

Jako źródła danych do inwentaryzacji posłużyły:

 materiały zastane,

 ankietyzacja  wśród  instytucji  publicznych,  spółdzielni  i  wspólnot  mieszkaniowych,

przedsiębiorstw, uczelni wyższych oraz budynków oświatowych,

 inwentaryzacja  terenowa  instalacji  solarnych  w  dzielnicach  Sławin  i  Dziesiąta  

oraz  opracowany  na  jej  podstawie  szacunek  odnośnie  liczy  instalacji  solarnych  

w całym mieście,

 dodatkowe obserwacje oraz materiały prasowe.

Źródła te pozwoliły stosunkowo precyzyjnie oszacować ogólną liczbę instalacji OZE na

terenie  Lublina  oraz  zlokalizować  większość  z  nich  (załączniki  od  3a  do  3d).  

Nie zawsze jednak zawierały one pełne informacje na temat szczegółowych danych instalacji

–  w  tym  zwłaszcza  danych  odnośnie  ich  parametrów  technicznych,  mocy,  

czy ilości produkowanej przez nie energii. Dane te oszacowano więc metodą statystyczną.

W tych przypadkach, gdy nie znana była dokładna powierzchnia płaskich kolektorów

słonecznych,  na  podstawie  średnich  danych  technicznych  dostępnych  

na polskim rynku modeli (załączniki od 9 do 12), przyjęto ich powierzchnię jako 2 m2. 

W  poprzedniej  inwentaryzacji  instalacji  OZE  w  Lublinie  z  2014  roku,  w  oparciu  

o wyliczenia firmy SonErgo42, przyjęto, że 1 m2 powierzchni czynnej kolektora słonecznego

maksymalnie  może  dostarczyć  851  kWh  energii  cieplnej  rocznie.  Jest  to  jednak  wartość

maksymalna, możliwa do osiągnięcia w idealnych warunkach. 

W  niniejszym  opracowaniu  uznano,  iż  bardziej  realistycznym  średnim  zyskiem

energetycznym z  1  m2 kolektora  słonecznego na obszarze  Lublina  jest  525 kWh rocznie.

42 Źródło: „Opłacalność instalacji solarnych” – opracowanie firmy SonErgo.
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Wskaźnik  ten  uzyskano,  jako  średnią  z  dostępnych  wyników  badań  wydajności  instalacji

(załączniki od 17 do 19).

Podobnie postępowano w przypadku paneli fotowoltaicznych, których powierzchni nie

dało się ustalić. Na podstawie uśrednienia parametrów technicznych dostępnych na rynku

modeli  (załączniki  od 13 do 16),  przyjęto dla  takich instalacji,  jako średnią powierzchnię

pojedynczego panelu 1,63 m2. Na podstawie dostępnych badań wydajności takich instalacji

oraz deklaracji producentów (załączniki od 20 do 23) przyjęto, iż średnio rocznie 1m2 panelu

fotowoltaicznego wytwarza 140 kWh energii elektrycznej.

Podobne  działania  były  potrzebne  w  przypadku  szacowania  ilości  produkowanej

energii przez pompy ciepła na obszarze Lublina. Średnia roczna produkcja energii była znana

tylko dla instalacji w budynku firmy Euro Compass Sp. z o. o. oraz w budynku mieszkalnym

przy  ul.  Piątkowskiego.  Dlatego  do  oszacowania  średniej  rocznej  ilości  produkcji  energii

cieplnej  przez  pozostałe  zlokalizowane  instalacje  posłużono  się  wskazaniami  ujętymi  w

Decyzji Komisji Europejskiej 2013/114/UE z 1 marca 2013 roku ustanawiającej wytyczne dla

państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu

do różnych technologii pomp ciepła43. 

5.1.2.Typologia obiektów

W  niniejszym  opracowaniu,  dla  łatwiejszej  analizy  zebranych  danych,

zinwentaryzowane instalacje OZE podzielono w oparciu o ich typ oraz miejsce ich montażu.

Ze względu na typ instalacje podzielono na:

 kolektory słoneczne,
 panele fotowoltaiczne,
 pompy ciepła,
 instalacje na biomasę,
 instalację na biogaz,
 instalacje wykorzystujące energię wiatru,

43 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0114-20130306 –  Dla  oszacowania
ilości produkowanej energii, przyjęto założenia i równoważne godziny pracy z pełnym obciążeniem (zgodnie z
tabelą 1 przywoływanej decyzji):  pompy powietrze-woda 1 710 godzin rocznie - COP 2,5, natomiast pompy
grunt-woda  2  470  godzin  rocznie  -  COP  3,5.  Energię  obliczono  zaś  zgodnie  ze  wzorem  na  stronie  10
przywoływanej decyzji.
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 instalacje wykorzystujące energię wody.

Ze względu na miejsce montażu instalacji, podzielono je na te umieszczone na:

 budynkach i obiektach użyteczności publicznej,
 budynkach usługowych i produkcyjnych,
 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
 środkach transportu publicznego,
 pozostałe mikroinstalacje44.

5.1.3.Materiały zastane

Od  kilku  lat  Urząd  Miasta  Lublin systematycznie  i  rzetelnie  gromadzi  informacje  

o instalacjach OZE z obszaru miasta. Dzięki temu do niniejszego opracowania można było

wykorzystać  szereg  dokumentów  i  zestawień  będących  w  posiadaniu  urzędu.  

Są to przede wszystkim:

 „Inwentaryzacja  odnawialnych  źródeł  energii  na terenie  Lublina”  z  sierpnia  2014 roku

wraz z załącznikami.

 „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lublin”.

 Zestawienie instalacji  odnawialnych źródeł energii  opracowane przez Biuro Zarządzania

Energią, Urząd Miasta Lublin.

5.1.4.Badanie ankietowe

Jedną z metod inwentaryzacji OZE w Lublinie było ankietowanie. Celem było zdobycie

informacji  o  istniejących,  bądź  planowanych  odnawialnych  źródłach  energii.  Ankiety

zawierały  zapytanie  o  nazwę  i  adres  obiektu,  rodzaj  źródła  OZE,  dane  charakteryzujące

parametry  instalacji  oraz  wielkość  produkcji  energii.  Dodatkowo  zapytano  o  planowane

instalacje w kolejnych latach.  

44 W kategorii  tej ujęto między innymi instalacje przy: stacjach rowerowych Nextbike Polska S.A. (Lubelski
Rower Miejski),  stacji  ładowania pojazdów elektrycznych przy Lubelskim Parku Naukowo -Technologicznym,
słupach oświetleniowych, słupach sygnalizacyjnych, wiatach przystankowych, instalacjach reklamowych.
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Kwestionariusze  rozesłano  do  wszystkich  instytucji,  które  potencjalnie  mogły  mieć

wiedzę na temat OZE w Lublinie, w tym do: 

 zarządców budynków użyteczności publicznej, 

 spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,

 uczelni wyższych,

 przedsiębiorców  –  w  tym  zakładów  przemysłowych,  firm  instalacyjnych  

z branży OZE, czy usługowych obiektów wielkopowierzchniowych, 

 budynków oświatowych (szkoły).

Jak pokazuje wykres 1, ankiety wysłano łącznie do 493 podmiotów z terenu Lublina.

Odpowiedziało na nie 111 podmiotów, tj. 22% spośród wszystkich ankietowanych. Wynik ten

należy  uznać  za  zadowalający,  zważywszy,  iż  odpowiedź  

na ankiety była w pełni dobrowolna.  Stosunkowo najwięcej odpowiedzi udzielały podmioty

publiczne  –  zarządcy  budynków  użyteczności  publicznej,  budynków  oświatowych  oraz

uczelnie  wyższe  (odpowiednio  38%,  19%,  30%  odesłanych  ankiet).  Najniższy  stopień

odpowiedzi na ankiety – około 12% był wśród przedsiębiorstw.

Z sytuacji  tej wnioskować można, iż aby przyszłe akcje ankietyzacyjne miały większą

skuteczność, muszą one być wsparte szeroką akcją informacyjno - promocyjną, aby wszystkie

podmioty,  do  których  będzie  ona  adresowana,  zdawały  sobie  sprawę  

z jej znaczenia dla polityki energetycznej samorządu.
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Wykres 1. Wyniki ankietyzacji.

Wśród  przesłanych  odpowiedzi  w  20  przypadkach  pojawiły  się  informacje  

o istniejących już instalacjach OZE, a w 10 przypadkach o instalacjach dopiero planowanych.

Szczegółowe dane zebrane w wyniku ankietyzacji zostały zawierają załączniki od 1a do 1e.

W wyniku ankietyzacji zlokalizowano łącznie 134 instalacje OZE. Wśród nich ilościowo

dominują instalacje na energię słoneczną – przede wszystkim panele fotowoltaiczne (118

instalacji,  w  tym  większość,  aż  108,  zamontowanych  jest  

na autobusach miejskich) oraz kolektory do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Inne typy

instalacji  OZE  występują  znacznie  rzadziej,  ale  są  to  zazwyczaj  urządzenia  

o  dużo  większej  mocy  jednostkowej,  tak  jak  instalacja  o  łącznej  mocy  1,702  MW,

wytwarzająca  z  biogazu  w  kogeneracji  energię  elektryczną  i  cieplną,  zlokalizowana  

na terenie oczyszczalni ścieków Hajdów. 
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Liczba  zlokalizowanych  w  wyniku  ankietyzacji  instalacji  OZE  z  podziałem  na  typ,

prezentuje tabela 3.

Typ instalacji OZE Liczba instalacji [szt.]

Panele fotowoltaiczne
Na autobusach miejskich – 10845

Pozostałe – 10

Kolektory słoneczne 11

Pompy ciepła 2

Instalacje na biomasę 2

Instalacje na biogaz 1

Tabela 3. Liczba i rodzaje instalacji OZE deklarowane w ankietach.

5.1.5.Inwentaryzacja  terenowa  kolektorów  oraz  paneli  fotowoltaicznych  na

terenie dwóch dzielnic Lublina.

Zebranie  potrzebnych  danych  dotyczących  instalacji  OZE  od  indywidualnych

mieszkańców  poprzez  ankiety  byłoby  bardzo  trudnym  oraz  czasochłonnym

przedsięwzięciem. W przypadku zabudowy mieszkalnej inwentaryzacja terenowa jest więc

bardziej efektywną metodą, również dlatego, że najczęściej występującymi instalacjami OZE

na terenie Lublina są łatwo dostrzegalne kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne. 

Dlatego uznano, iż do zebrania informacji o liczbie instalacji kolektorów słonecznych i

paneli  fotowoltaicznych  zamontowanych  na  budynkach  mieszkalnych  jednorodzinnych  w

Lublinie, skuteczniejsza od ankietyzacji  będzie inwentaryzacja terenowa na terenie dwóch

wybranych dzielnic miasta.  Wyniki  tej  inwentaryzacji  posłużyły następnie do oszacowanie

liczby  instalacji  kolektorów  słonecznych  i  paneli  fotowoltaicznych  na  budynkach

jednorodzinnych dla obszaru całego Lublina. 

45 Załącznik 24 - artykuł - Lublin. Wszystkie autobusy MPK będą miały panele fotowoltaiczne.
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Niestety rozwiązanie to ogranicza zakres inwentaryzowanych instalacji  OZE do tych,

które  montowane  są  na  zewnątrz  budynku  i  widoczne  są  z  poziomu  ulicy.  Dlatego

inwentaryzacja  terenowa  nie  obejmuje  instalacji  takich,  jak  pompy  ciepła,  czy  kotły

dedykowane do biomasy.

Lublin  podzielony  jest  na  27  dzielnic,  co  przedstawiono  na  mapie  5.

Do  przeprowadzenia  badań  wybrano  dwie  typowe  dzielnice  mieszkaniowe,  głównie  

z zabudową jednorodzinną – dzielnicę Dziesiątą oraz dzielnicę Sławin. Dzielnice te stanowią

reprezentatywną bazę do oszacowania liczby i rodzaju OZE na terenie całego Lublina. 

Dzielnice wybrano również ze względu na ich położenie w mieście. Dzielnica Dziesiąta

zlokalizowana jest w centralnej części miasta, przez co jej zabudowa jest starsza i bardziej

zwarta. Zajmuje ona 6,61 km2 powierzchni46 oraz zamieszkała jest przez  22 082 osoby47.  Z

uwagi na położenie dzielnicy, na jej terenie, oprócz dominującej zabudowy mieszkaniowej,

znajduje się też wiele budynków użyteczności publicznej, w tym miedzy innymi Samodzielny

Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, Technikum Transportowo – Komunikacyjne,

czy Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego.

Dzielnica Sławin natomiast usytuowana jest na obrzeżach miasta, w jego północno -

zachodniej części, co sprawia, że jej zabudowa jest nowsza i mniej zwarta. Zajmuje ona 8,29

km2 powierzchni48 oraz  zamieszkała  jest  przez  11  799 osób49.  

Z powodu tych różnic, wybrane dzielnice stanowią trafną grupę reprezentacyjną dla całego

Lublina.

46 https://  bip.lublin.eu/ti/index.php?t=210&id=173378  

47 Stan na 30.09.2017 https://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=210&id=294154 

48 https://  bip.lublin.eu/ti/index.php?t=210&id=173378     

49 Stan na 30.09.2017 https://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=210&id=294154
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Mapa 5. Dzielnice Lublina – z wyróżnionymi dzielnicami Sławin oraz Dziesiąta.50

50 Na podstawie: https://lublin.eu/rady-dzielnic/dzielnice/  
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Wizualne zbieranie danych polegało na wizji lokalnej istniejących instalacji kolektorów

słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz

rozmowach z właścicielami nieruchomości  w obu dzielnicach.  Uwzględniono informacje o

rodzaju  kolektorów  lub  paneli,  liczbie  i  przybliżonych  wymiarach  paneli  oraz  rodzaj

zabudowy.

Niestety  osoby  przeprowadzające  inwentaryzację  często  spotykały  się  

z  nieufnością ze strony mieszkańców i  właścicieli  budynków. Mimo, iż  posiadały  pismo z

Urzędu Miasta informujące, iż inwentaryzacja odbywa się na zlecenie Gminy Lublin, wiele

osób nie chciało udzielać szczegółowych informacji o istniejących na ich nieruchomościach

instalacjach  OZE.  Dlatego  w  wielu  przypadkach  dane  zawarte  

w  niniejszej  inwentaryzacji  odnośnie  powierzchni  instalacji  kolektorów  słonecznych,  czy

paneli  fotowoltaicznych  oraz  ich  mocy,  mają  charakter  szacunkowy.  Dodatkowo,  nie

wszystkie instalacje są widoczne z ulic i terenów publicznych, a dostępne zdjęcia satelitarne

nie zawsze oddają aktualny stan rzeczy. 

kolektory słoneczne panele fotowoltaiczne
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i Sławin na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
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W  wyniku  działań  inwentaryzacyjnych  udało  się  zlokalizować  łącznie  135  instalacji

słonecznych  zamontowanych  na  budynkach  mieszkalnych  jednorodzinnych  

na obszarze obu dzielnic (załączniki od 2a do 2d). W dzielnicy Dziesiąta zlokalizowano na

tego  typu  budynkach 51  instalacji  kolektorów  słonecznych  oraz  4  instalacje  paneli

fotowoltaicznych. W dzielnicy Sławin zlokalizowano 72 instalacje kolektorów słonecznych i 8

instalacji paneli fotowoltaicznych. Wyniki inwentaryzacji prezentuje wykres 2.

5.1.6.Oszacowanie  liczby  instalacji  OZE  w  budynkach  mieszkalnych

jednorodzinnych na obszarze całego Lublina.

W  oparciu  o  dane  uzyskane  z  inwentaryzacji  terenowej  kolektorów  słonecznych  

i  paneli  fotowoltaicznych  na  budynkach  mieszkalnych  jednorodzinnych  w  wybranych

dzielnicach, obliczono szacowaną ilość tych instalacji dla obszaru całego miasta.

W  tym  celu  pozyskano  informacje  z  Urzędu  Miasta  Lublin,  z  Miejskiego  Systemu

Informacji  Przestrzennej,  na  temat  liczby  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych  

na obszarze dzielnic Sławin i Dziesiąta oraz na obszarze całego miasta. 

Na podstawie informacji wynikających z bazy budynków oraz danych przestrzennych w

zakresie  granic  miasta  i  granic  dzielnic,  analizowano  budynki  oznaczone  kodami  1110.Dj

(budynek jednorodzinny) i 1110.In (inny budynek jednorodzinny, tj. posiadający inna funkcję

oprócz  swojej  funkcji  głównej),  zgodnie  

z  Polską  Klasyfikacja  Obiektów  Budowlanych  oraz  rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju

Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  29  marca  2001  r.  w  sprawie  ewidencji  gruntów  

i budynków (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1034) określono, że liczba budynków jednorodzinnych dla

dzielnicy Dziesiąta wynosi  2 817, dla dzielnicy Sławin wnosi  1 745,  natomiast dla obszaru

Gminy Lublin wnosi 18 931. 

Łącznie w obu poddanych inwentaryzacji  terenowej dzielnicach,  wśród tej  kategorii

budynków odnotowano (załączniki od 2a do 2d) 123 instalacje kolektorów słonecznych (o

łącznej  powierzchni  713,2 m2) oraz  12  instalacji  paneli  fotowoltaicznych  (o  łącznej

powierzchni 407,55 m2). 
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Przekładając  proporcje  występowania  tych  instalacji  OZE  z  dzielnic  Dziesiąta  oraz

Sławin na obszar całego miasta (załącznik 5), otrzymujemy szacunkową liczbę 510 instalacji

kolektorów słonecznych (o szacunkowej łącznej powierzchni 2 959,58 m2) oraz 50 instalacji

fotowoltaicznych  (o  szacowanej  łącznej  powierzchni  1 691,22  m2)  

na  budynkach  jednorodzinnych  na  terenie  całego  miasta  Lublina.  Wyniki  

te zaprezentowano na wykresach 3 oraz 4.
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Uwagę  zwraca  spora  dysproporcja  między  kolektorami  słonecznymi,  a  panelami

fotowoltaicznymi  w  stosunku  do  liczby  instalacji,  a  ich  łącznej  powierzchni.  Wynika  to  

z  faktu,  iż  jak dowodzi  niniejsza inwentaryzacja  (załączniki  2a,  2c oraz  3b i  3c) instalacje

kolektorów  słonecznych  na  budynkach  jednorodzinnych  zazwyczaj  mają  powierzchnię

między  4  a  10 m2.  Tymczasem  instalacje  paneli  fotowoltaicznych,  aby  być  ekonomicznie

opłacalne,  muszą  mieć  znacznie  większą  powierzchnię,  przez  co  żadna  

ze zlokalizowanych instalacji na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych nie była mniejsza

niż 18 m2. 

Dodatkowe obserwacje i materiały prasowe

W  inwentaryzacji  zostały  również  uwzględnione  instalacje  OZE  zaobserwowane

w innych dzielnicach miasta. Wzięto też pod uwagę artykuły prasowe, publikacje naukowe, a

także  materiały  producentów  i  dystrybutorów  urządzeń  OZE  oraz  inne  publikacje

internetowe dotyczące OZE w Lublinie (załączniki od 6 do 24).

5.2. Analiza danych

Poniżej  przedstawiono  łączne  wyniki  analizy  danych  zastanych,  ankietyzacji,

inwentaryzacji  terenowej  w dwóch dzielnicach oraz  analizy  materiałów prasowych.  Dane

podzielone  zostały  na  poszczególne  rodzaje  odnawialnych  źródeł  energii,  a  także

uwzględniono moc urządzeń oraz szacowaną roczną produkcję energii. 

Kolektory słoneczne

W  wyniku  analizy  dostępnych  źródeł  udało  się  zlokalizować  (ustalić  adres  

i  parametry  techniczne)  397  instalacji  kolektorów  słonecznych  o  szacowanej  łącznej

powierzchni  5 380,52  m2 (załącznik  3b).  Przy  uwzględnieniu  obliczeń  z  rozdziału  5.1.6.

oszacowano51 łączną  liczbę  instalacji  kolektorów  słonecznych  na  obszarze  Lublina  

51 Wynik  jest  sumą  zlokalizowanych  instalacji  innych  niż  budynki  mieszkalne  jednorodzinne (ujętych  
w załączniku  3b)  oraz  oszacowanej  łącznej  liczby instalacji  na  budynkach  mieszkalnych jednorodzinnych  w
Lublinie (ujętych w załączniku 5). 
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na  poziomie  595  szt. o  łącznej  powierzchni  6 540,18  m2.  Szacowaną  liczbę  

i powierzchnię tych instalacji z podziałem na typ budynków prezentuje wykres 5. 
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Wykres 5. Szacowana liczba [sztuk] instalacji kolektorów słonecznych na obszarze Lublina z

podziałem na rodzaje budynków.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w rozdziale 5.1.1., szacuje się, że roczna produkcja

energii  cieplnej  z  tego  źródła  na  obszarze  miasta  wynosi  3 433,59  MWh,  

co z podziałem na typ budynku prezentuje tabela 4.
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Typ budynku
Liczba

instalacji
Powierzchnia

w m2

Maksymalna możliwa
roczna produkcja
energii w MWh

Szacowana
roczna produkcja
energii w MWh

Budynki mieszkalne
jednorodzinne

510 2 959,58 2 518,6 1 553,78

Budynki mieszkalne
wielorodzinne

42 1 182,8 1 006,56 620,97

Budynki usługowe 
i produkcyjne

15 168,9 143,73 88,67

Budynki
użyteczności

publicznej
28 2 228,9 1 896,79 1 170,17

Razem 595 6 540,18 5 565,68 3 433,59

Tabela 4. Szacowana roczna produkcja energii cieplnej z kolektorów słonecznych 

na obszarze Lublina.

Panele fotowoltaiczne

W  wyniku  analizy  dostępnych  źródeł  udało  się  zlokalizować  (ustalić  adres  

i  parametry  techniczne)  294  instalacji  paneli  fotowoltaicznych  o  szacowanej  łącznej

powierzchni  3 215,52 m2 (załącznik  3c).  Przy  uwzględnieniu  obliczeń  z  rozdziału  5.1.6.

oszacowano52 łączną  liczbę  instalacji  paneli  fotowoltaicznych  na  obszarze  Lublina  

na  poziomie  314 instalacji,  o  łącznej  powierzchni  4 069,59  m2.  Szacowaną  liczbę  tych

instalacji z podziałem na typ budynków prezentuje wykres 6.

52 Wynik  jest  sumą  zlokalizowanych  instalacji  innych  niż  budynki  mieszkalne  jednorodzinne (ujętych  
w  załączniku 3c)  oraz oszacowanej łącznej  liczby instalacji  na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w
Lublinie (ujętych w załączniku 5). 
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liczba instalacji paneli fotowoltaicznych
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Wykres 6. Liczba [sztuk] instalacji paneli fotowoltaicznych na obszarze całego Lublina.

Uwagę  zwraca  duża  liczba  instalacji  na  autobusach  komunikacji  publicznej  –  108

(załącznik 24) oraz pozostałych mikroinstancji – 141. Są to przede wszystkim instalacje przy

stacjach  rowerowych  Lubelskiego  Roweru  Miejskiego  (88  instalacji),  

czy  instalacje  przy  outdorowych nośnikach reklamowych firmy Cityboard Media Sp. z o. o.

(36  instalacji).  Do  tej  kategorii  zaliczają  się  też  instalacje  

na  słupach  oświetleniowych  i  sygnalizacyjnych,  wiatach  przystankowych,  czy  stacjach

ładowania pojazdów elektrycznych przy Lubelskim Parku Naukowo - Technologicznym. 

Przyjmując założenia opisane w rozdziale 5.1.1., szacuje się, iż wszystkie instalacje z

obszaru  Lublina  produkują  łącznie  około  569,74  MWh energii  elektrycznej  rocznie,  co

szczegółowo pokazuje tabela 5.
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Ilość instalacji Powierzchnia [m2] Roczna produkcja
energii [MWh]

Budynki mieszkalne 50 1 691,22 236,77

Budynki usługowe 
i produkcyjne

8 787,45 110,24

Budynki użyteczności
publicznej

7 468,21 65,55

Środki transportu
publicznego

108 983,24 137,65

Pozostałe mikroinstalacje 141 139,47 19,53

Razem 314 4 069,59 569,74

Tabela 5. Zlokalizowane panele fotowoltaiczne na obszarze Lublina.

Pompy ciepła

W  wyniku  analizy  dostępnych  źródeł,  przede  wszystkim  przesłanych  ankiet,  Planu

Gospodarki  Niskoemisyjnej,  a  także  materiałów  prasowych  –  (załącznik  7),  uzyskano

informacje  o  15  instalacjach  pomp  ciepła  na  obszarze  Lublina  o  łącznej  mocy  475  kW

(załącznik 3d).

Przyjmując  założenia  opisane  w  rozdziale  5.1.1.  i  na  podstawie  znanych  danych

technicznych szacuje się, iż zinwentaryzowane pompy ciepła na obszarze Lublina produkują

rocznie  około  632,08  MWh energii  cieplnej.  Wykaz  zlokalizowanych  instalacji  prezentuje

tabela 6.
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Lp. Lokalizacja Moc Szacowana roczna
produkcja energii

1. Budynek Mieszkalny, ul. Ludwika Zamenhofa 10 kW 17,64 MWh

2. Pracownia ceramiki artystycznej Ceramik Art 
przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie

63 kW 111,13 MWh

3. Sklep Lidl, al. Solidarności 100 kW 176,40 MWh

4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie 1,8 kW 1,85 MWh

5. Budynek Mieszkalny, ul. Piątkowskiego 15 kW 7,6 MWh53

6. Budynek Mieszkalny, ul. Janowska 15,5 kW 27,34 MWh

7. Budynek Mieszkalny, ul. Wapienna b.d. b.d.

8. Muzeum na Majdanku / barak nr 62 40 kW 70,56 MWh

9. Budynek Mieszkalny, ul. Rąblowska 5 kW 5,13 MWh
10
.

Budynek Mieszkalny, ul. Reymonta b.d. b.d.
11
.

Budynek Mieszkalny, ul. Laury b.d. b.d.
12
.

Budynek Mieszkalny, ul. Abelarda 1,7 kW 1,74 MWh
13
.

Budynek Mieszkalny, ul. Abelarda 16 kW 28,22 MWh
14
.

Radio Lublin, ul. Obrońców Pokoju 94,5 kW 96,96 MWh

15
.

Euro Compass Sp. z o. o. przy ul. Vetterów w Lublinie 112,5 kW 87,50 MW54h

Razem, średnia roczna produkcja energii 632,08 MWh

Tabela 6. Zlokalizowane pompy ciepła na obszarze Lublina.

Energia z biomasy

W  wyniku  analizy  dostępnych  źródeł  (ankiety,  raporty  Wojewódzkiego  Banku

Zanieczyszczeń Środowiska oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej) uzyskano informacje o 7

instalacjach wykorzystujących biomasę do produkcji energii cieplnej. Dwie z nich to instalacje

w budynkach mieszkalnych, a pozostałe (o zużyciu trocin i odpadów z drewna powyżej 30

Mg/rok) to instalacje w fabrykach stolarki budowlanej, obiektach usług zieleni i handlowych.

53 Dane pozyskane z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lublin, str. 95

54 Dane pozyskane z ankiety otrzymanej od Euro Compass Sp. z o. o.
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Według wspomnianych źródeł za 2016, instalacje te produkują łącznie około 4 459,6 MWh

energii cieplnej rocznie (załącznik 3a).

Jednocześnie  biomasa,  głównie  w  postaci  drewna,  wykorzystywana  jest  dość

powszechnie w indywidualnych kotłach i kominkach w budynkach jednorodzinnych. Jednak z

uwagi,  że  nie  są  to  instalacje  dedykowane  wyłącznie  do  spalania  biomasy  

oraz  jest  możliwość  współspalania  wraz  z  innymi  nie  ekologicznymi  paliwami,  

w  tym  zwłaszcza  z  węglem,  nie  są  one  uwzględniane  w  niniejszym  opracowaniu.  

W  oparciu  o  Plan  Gospodarki  Niskoemisyjnej55 oszacowano,  iż  w  ten  sposób  z  biomasy

powstaje około 110 282,35 MWh energii cieplnej rocznie. 

Dodatkowo  określić  należy,  iż  przewiduje  się  w najbliższych  latach  znaczny  wzrost

produkcji  energii  z  biomasy  na  obszarze  Lublina.  Wynika  to  przede  wszystkim  

z  planowanych  dużych  inwestycji  w  tym  zakresie.  Zgodnie  z  danymi  zebranymi  

w wyniku ankietyzacji (załącznik 1d):

 MEGATEM  EC-LUBLIN  Sp.  z  o.o.  –  spółka  przygotowuje  się  do  budowy  bloku

energetycznego zasilanego biomasą o mocy 11,71 MWe i 35 MWt. Równolegle rozpoczęły

się  prace  zmierzające  do  przeprowadzenia  konwersji  paliwa  z  węgla  

na biomasę w dwóch kotłach szczytowych.

 Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o. – spółka planuje blok energetyczny opalany

biomasą.

Energia z biogazu

Biogaz  wykorzystywany  jest  na  obszarze  Lublina  jedynie  przez  Miejskie

Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.  Instalacja  kogeneracyjna  

do  produkcji  energii  elektrycznej  oraz  cieplnej  z  biogazu  zlokalizowana  jest  na  terenie

oczyszczalni  ścieków  Hajdów  przy  ul.  Łagiewnickiej.  Składa  się  ona  z  dwóch  modułów

kogeneracyjnych o mocy 851 kWe i  926 kWt każdy,  wytwarzających  energię  elektryczną

(9 706,57 MWh rocznie) i cieplną (7 645,86 MWh rocznie).  Łączna produkcja energii z tego

55 https://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/zarzadzanie-energia/plan-gospodarki-niskoemisyjnej/
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źródła to 17 352,43 MWh56. Uwzględniając także instalacje termiczne oparte na biogazie to

w 2016 r. całkowita produkcja energii dla wszystkich instalacji wyniosła 20 602,24 MWh.

W  poprzedniej  inwentaryzacji  z  roku  2014  podawano  liczbę  3  instalacji

wykorzystujących biogaz. Jednak wszystkie one były wykorzystywane w ramach oczyszczalni

ścieków  Hajdów.  Ponadto  w  grudniu  2015  roku  zakończono  projekt  

pt.:  „Zwiększenie możliwości energetycznego wykorzystania biogazu z oczyszczalni ścieków

Hajdów w Lublinie do produkcji energii odnawialnej” finansowany ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego57, w ramach którego przebudowano instalację do obecnego

kształtu. Dlatego właściwym jest, aby w niniejszej inwentaryzacji traktować całą instalację na

terenie tej oczyszczalni ścieków jako jedną.

Energia wiatrowa

Na podstawie  zebranych  danych  stwierdzono,  że  w Lublinie  brak  jest  liczących  się

źródeł energii wiatrowej. Jedyną zlokalizowaną instalacją wykorzystującą energię wiatrową,

jest słup informacyjny w okolicy ul. Osmolickiej, wykorzystujący 3 turbiny wiatrowe. Szacuje

się,  iż  łączna  moc  tej  mikroinstalacji  wynosi  ok.  0,9 kW  ale  przy  tak  małej  mocy  oraz

pobliskim zadrzewieniu brak  jest  wiarygodnych danych pozwalających  oszacować  średnią

roczną ilość produkowanej przez nią energii.

Energia wodna

Na  podstawie  zebranych  informacji  stwierdzono,  że  w  Lublinie  nie  jest  obecnie

wykorzystywana  energetyka  wodna.  Wojewódzki  Zarząd  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych

posiada jazy, z których piętrzenie może być wykorzystywane do zasilania małych elektrowni

wodnych.  Jeden z  nich dzierżawiony  jest  przez  firmę HYDROWATT s.c.  J.D.  Przebirowski,

która  w  ostatnich  latach  uzyskała  pozwolenia  wodnoprawne  

na uruchomienie małej elektrowni wodnej, a w listopadzie 2017 rozpoczęła budowę MEW58.

56 http://www.mpwik.lublin.pl/index.php?option=site&id=181

57 http://www.mpwik.lublin.pl/eu.php?option=site&id=1&sid=31

58 Załącznik 6 - Artykuł „Grozi nam zatopienie! - Mieszkańcy boją się elektrowni wodnej, która powstaje na
Bystrzycy”.
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Brak  jest  jednak  informacji,  kiedy  inwestycja  miałaby  być  zakończona,  

a  instalacja  uruchomiona.  Ponadto  istnieje  też  potencjalna  lokalizacja  MEW  na  zaporze

Zalewu Zemborzyckiego, ale instalacja od kilku lat jest nieużytkowana.

5.3. Oszacowanie liczby i rodzaju OZE wykorzystywanych w Lublinie

Powyższa  analiza  pozwoliła  na  stosunkowo  dokładne  określenie  poziomu

wykorzystywania  urządzeń  OZE  na  całym  obszarze  Lublina.  Łącznie  oszacowano  liczbę

instalacji OZE na 933 szt., które rocznie produkują razem około 29 697,25 MWh energii.

Rodzaj Szacowana liczba instalacji Szacowana roczna
produkcja energii [MWh]

Kolektory słoneczne 595 3 433,59

Panele fotowoltaiczne 314 569,74

Instalacje na biogaz 1 20 602,24

Instalacje dedykowane do
biomasy

7 4 459,6

Pompy ciepła 15 632,08

Instalacje wiatrowe 1 b.d.

Instalacje wodne (2)59 b.d.

RAZEM 933 29 697,25

Tabela 7. Liczba szacowanych instalacji [sztuki] OZE na obszarze Lublina wraz 

z szacowaną roczną produkcją energii.

59 Jedna  instalacja  na  jazie  w  okolicach  ul.  Dzierżawnej  jest  obecnie  w  budowie,  a  druga  na  zaporze  
 Zalewu Zemborzyckiego jest nieużytkowana - nie uwzględniono instalacji w liczbie i bilansie energii.
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Jak  wynika  z  tabeli  7  oraz  z  wykresów  7  i  8,  na  obszarze  Lublina  pod  względem

ilościowym  zdecydowanie  przeważają  instalacje  słoneczne  –  kolektory  i  panele

fotowoltaiczne.  Najwięcej  tego  typu  instalacji  (łącznie  560,  a  więc  około  60%)

zamontowanych  jest  na  budynkach  mieszkalnych  jednorodzinnych.  Jednak  są  to  

w zdecydowanej większości mikroinstalacje o niewielkiej mocy i wykorzystywane są głównie

na potrzeby gospodarstw domowych, przez co mają stosunkowo niewielki udział w łącznym

bilansie  energii  z  OZE  w  Lublinie.  Z  analizy  jednoznacznie  wynika,

 że  instalacja  wykorzystująca  biogaz  do  produkcji  energii  cieplnej  i  elektrycznej

jest na chwilę obecną największym źródłem energii z OZE na obszarze miasta.

5.4. Porównanie z wynikami inwentaryzacji z 2014

Dokument  „Inwentaryzacja  odnawialnych  źródeł  energii  na  terenie  Lublina”  

z  2014 roku był  pierwszym opracowaniem próbującym oszacować  ilość  instalacji  OZE na

obszarze  Miasta  Lublin.  Od  tego  czasu  Urząd  Miasta  prowadzi  regularne  

i systematyczne działania mające na celu zebranie informacji o ilości i parametrach instalacji

OZE  w  Lublinie.  Nie  tylko  gromadzi  dane  o  nowych  instalacjach  OZE,  

ale  i  uzupełnia  je  o  niezinwentaryzowane  instalacje  przed  2014  rokiem.  Dzięki  takim

systematycznym  działaniom,  Urząd  Miasta  na  bieżąco  aktualizuje  dane  niezbędne  

do właściwego planowania swojej strategii z zakresu energetyki.

Wykres  9  prezentuje  porównanie  wyników  inwentaryzacji  wśród  budynków

mieszkalnych  jednorodzinnych  z  2014  roku  z  wynikami  dla  tego  typu  budynków  

z niniejszego opracowania.  Dowodzi  on jednoznacznie,  iż w ciągu ostatnich 3 lat nastąpił

wyraźny rozwój tych instalacji na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. 

Wykres 10 prezentuje łączne wyniki inwentaryzacji instalacji OZE na obszarze Lublina w

2017 roku.
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6. Rekomendacje dla analizowanej grupy badawczej

Przeprowadzona analiza dostępnych materiałów oraz ankietyzacja dowodzą nie tylko

wzrostu  wykorzystania  instalacji  OZE  w  ostatnich  latach  na  obszarze  Lublina,  

ale co ważniejsze, trend ten ma szanse utrzymać się w najbliższych latach.

Wiele  ankietowanych  podmiotów  deklarowało  gotowość  do  instalacji  kolejnych

urządzeń OZE w najbliższych latach. Wymienić tu należy między innymi:

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. –projektowana

instalacja fotowoltaiczna o mocy 1987,2 kWp.

 MEGATEM EC-LUBLIN  Sp.  z  o.  o.  –  Obecnie  trwa konkurs  na  wyłonienie  generalnego

wykonawcy  bloku  energetycznego  zasilanego  biomasą  o  mocy  11,71  MWe  

i 35 MWt. Równolegle rozpoczęły się prace zmierzające do przeprowadzenia konwersji

paliwa z węgla na biomasę w dwóch kotłach szczytowych.

 Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o. o. – spółka planuje blok energetyczny opalany

biomasą.

 Wyższa  Szkoła  Przedsiębiorczości  i  Administracji  w  Lublinie  –  planuje  w  2018  roku

instalację pompy ciepła o mocy 320 kW.

 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie – planuje instalację

paneli fotowoltaicznych. 

 Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa – planuje instalację paneli fotowoltaicznych. 

 Przedszkole  Parafialne  bł.  Honorata  Koźmińskiego  w  Lublinie  –  planuje  montaż

kolektorów słonecznych do c.o. i c.w.u..

Podkreślić  jednak  należy,  że  większość  z  podmiotów  deklarujących  gotowość

do  instalacji  urządzeń  OZE  uzależnia  ewentualną  inwestycję  od  dostępu  

do  finansowania  zewnętrznego  (np.  środki  UE)  oraz  stabilnej  sytuacji  prawnej.  Dlatego

wskazane  jest  promowanie  wykorzystania  OZE  oraz  udzielanie  informacji  o  możliwych

projektach dofinansowań.  W przypadku możliwości  uzyskania dofinansowań,  wskazana w

przyszłości  może  być  realizacja  podobnych  działań  do  wcześniejszego  projektu  Urzędu
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Miasta Lublin, jak Lubelska Energia Fotowoltaiczna,60 których celem jest wsparcie finansowe

dla osób chcących zamontować instalacje OZE na swoich nieruchomościach. 

Pozyskiwanie  informacji  i  promocja  instalacji  OZE  powinny  być  nadal  oparte  

na stałej współpracy między Urzędem Miasta i interesariuszami, jakimi są mieszkańcy miasta,

wspólnoty  i  spółdzielnie  mieszkaniowe,  przedsiębiorcy,  instalatorzy  

i producenci urządzeń wykorzystujących OZE, partnerzy finansowi, dostawcy energii, agencje

energetyczne, naukowcy, itp.

60https://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/zarzadzanie-energia/projekt-lubelska-energia-fotowoltaiczna/   
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7. Propozycje  monitorowania  rozwoju  instalacji  OZE  na  terenie  Lublina  

w przyszłych latach

Rzetelnie  prowadzona  inwentaryzacja  instalacji  OZE  powinna  być  podstawą  

do opracowywania aktualnych wskaźników ekonomicznych i energetycznych stosowania OZE

w  Lublinie,  sporządzenia  wskazówek  do  opracowywanych  planów  zagospodarowania

przestrzennego,  czy  aktualizacji  miejskich dokumentów strategicznych,  a  zwłaszcza  planu

gospodarki niskoemisyjnej, czy założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

paliwa gazowe. 

Dlatego dalsze monitorowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie miasta

jest  konieczne  do  prawidłowego  gospodarowania  energią  na  terenie  Lublina.  Znajomość

aktualnej  liczby  instalacji  OZE  oraz  ich  parametrów  technicznych  i  czasu  pracy,  pozwoli

poznać  ilość  wytworzonej  przez  nie  energii  i  obliczyć  jej  udział  

w całkowitym zużyciu energii  w Lublinie.  Będzie to podstawą do oceny realizacji  polityki

energetyczno – klimatycznej Unii Europejskiej na tym obszarze. Będzie można również na

bieżąco analizować wpływ rozwoju OZE na stan powietrza w mieście. Badania stosowane w

opracowaniu  „Inwentaryzacja  instalacji  odnawialnych  źródeł  energii  na  terenie  Gminy

Lublin”  powinny  być  kontynuowane,  aby  Urząd  Miasta  mógł  na  bieżąco  dysponować

aktualnymi danymi w tym zakresie.

Jednak  kwestią  znacznie  utrudniającą  dokładną  inwentaryzację  instalacji  OZE  jest

wysoki  stopień  nieufności  do  działań  inwentaryzacyjnych.  Wiele  z  ankietowanych

podmiotów nie  odpowiadało  na  przesłane  pytania,  a  właściciele  budynków mieszkalnych

bardzo  często  nie  chcieli  udzielać  informacji  na  temat  zainstalowanych  urządzeń  OZE

osobom przeprowadzającym inwentaryzację w terenie. Dlatego kluczowym jest, aby przyszłe

działania  inwentaryzacyjne  poprzedzone  i  wsparte  były  szeroko  zakrojonymi  działaniami

informacyjno - promocyjnymi. Należy przekonać interesariuszy polityki energetycznej miasta,

co do znaczenia i wagi powyższych działań – np. dla pozyskiwania środków zewnętrznych na

dalsze  społecznie  oczekiwane  inwestycje.  Umożliwi  to  zwiększenie  ich  gotowości  do

udzielania informacji niezbędnych do przyszłych inwentaryzacji. Jest to szczególnie istotne w

przypadku  takich  instalacji  OZE  jak  pompy  ciepła,  czy  kotły  na  biomasę,  które  nie  są

widoczne  
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z  ulicy,  a  więc  są  niedostrzegalne  w  ramach  inwentaryzacji  terenowej.  Ich  rzetelna

inwentaryzacja jest więc możliwa tylko przy wysokim współudziale społecznym.

Bardzo pomocny w pozyskaniu informacji  potrzebnych do przyszłych inwentaryzacji

może  być  udział  pracowników  Urzędu  Miasta  w  Lubelskich  Targach  Energetycznych

ENERGETICS,  które  odbywają  się  każdego  roku  w  listopadzie  

w  Centrum Targowo  -  Wystawienniczym  Targów  Lublin  S.A.  Targi  ENERGETICS  są  dobrą

okazją  do  nawiązania  kontaktów  z  firmami  z  branży  OZE  oraz  pozyskania  informacji  

o instalacjach na terenie Lublina. 

Do monitorowania instalacji słonecznych, takich jak kolektory i panele fotowoltaiczne,

pomocne w przyszłości  mogą być zdjęcia  lotnicze  lub satelitarne miasta.  Jeszcze większe

możliwości dawałaby inwentaryzacja przy pomocy dronów – pozwala ona badać aktualny

stan  rzeczy  oraz  doprecyzować  dane  dotyczące  tych  instalacji,  które  na  zdjęciach  są

niewyraźne.  Jednak  zawsze  takie  działania  powinny  być  uzupełniane  w drugim  etapie  o

inwentaryzację  w  terenie,  aby  utrzymać  szczegółowe  dane  odnośnie  typu,  wielkości  i

przeznaczenia danej instalacji. 

Do inwentaryzacji należy również wykorzystywać: 

 informacje  z  wniosków  inwestorów  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach dla planowanych inwestycji OZE;

 informacje z pozwoleń na budowę lub zgłoszeń planowanych robót;

 informacje  od  instytucji  redystrybuujących  środki  UE  i  inne  dotyczące  inwestycji  

z zakresu instalacji OZE;

 informacje z WFOŚiGW i NFOŚiGW o dofinansowaniu przedsięwzięć OZE. 

Stałe  monitorowanie  rozwoju  odnawialnych  źródeł  energii  jest  istotne  również

ze względu na konieczność uzupełniania bazy danych o zużyciu energii i emisji dwutlenku

węgla  na  potrzeby  oceny  realizacji  „Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  

dla  Miasta  Lublin”.  Bieżącym  monitorowaniem  rozwoju  odnawialnych  źródeł  energii  

na terenie Lublina może zajmować się wyznaczony zespół pracowników Urzędu Miasta lub

można corocznie zlecać opracowanie odpowiedniej inwentaryzacji firmom zewnętrznym.
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8. Wnioski

Według  przeprowadzonego  badania,  w  ostatnich  latach  nastąpił  widoczny  rozwój

odnawialnych  źródeł  energii  na  obszarze  Lublina,  a  zwłaszcza  energetyki  słonecznej  –  

a  więc  kolektorów  do  ogrzewania  ciepłej  wody  użytkowej  oraz  paneli  fotowoltaicznych.

Instalacje te są obecnie najczęściej występującymi typami urządzeń OZE na obszarze miasta.

Rozwój,  choć mniejszy,  widoczny jest  również w obszarze  wykorzystywania  pomp ciepła.

Niestety, dokładniejsza inwentaryzacja takich instalacji OZE jak pompy ciepła, bez ściślejszej

współpracy ze strony firm, instalatorów i mieszkańców jest bardzo utrudniona.

Niniejsze  opracowanie  wykazało  również  dużą  liczbę  planowanych  w  najbliższych

latach  działań  z  zakresu  OZE,  w  tym  dużych  inwestycji  –  jak  np.  bloki  energetyczne  

w elektrociepłowni  opalane biomasą,  których realizacja  znacząco wpłynie na cały  system

energetyczny  miasta.  Dlatego  przewiduje  się,  iż  obecne  tendencje  rozwojowe  

w wykorzystaniu OZE w Lublinie będą utrzymywać się w najbliższych latach. 

Istotną  barierą  w  dalszym  rozwoju  instalacji  OZE  są  jednak  nadal  wysokie  koszty

realizacji  takich inwestycji.  W badaniu stwierdzono,  że decyzja  o instalacji  OZE zazwyczaj

uzależniona  jest  od  możliwości  pozyskania  dofinansowania  zewnętrznego  

na  realizację  inwestycji.  Poważną  przeszkodą  jest  również  brak  jasnych  i  stabilnych

przepisów  ustawowych  z  zakresu  OZE,  co  utrudnia  długofalowe  planowanie  strategii  

w tym zakresie. 

Ogromnym  wsparciem  dla  dalszego  rozwoju  OZE  jest  również  dostęp  

do wyczerpujących informacji o możliwości stosowania i dofinansowania instalacji. Dlatego

tak  ważne  są  działania  Urzędu  Miasta,  jak  np.  regularne  szkolenie  urzędników,  

czy prowadzenie warsztatów i spotkań dla wszystkich zainteresowanych interesariuszy. 

58



9. Wykaz skrótów

c.o. centralne ogrzewanie
PM10 pył zawieszony PM10
c.w.u. ciepła woda użytkowa
ng Nanogram
NO2 dwutlenek azotu
CO tlenek węgla (czad)
NPRGN Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
CO2 dwutlenek węgla
DNI ang. Direct Normal Irradiation - Bezpośredni Poziom Napromieniowania
GHI ang. Global Horizontal Irradiation - Globalny Poziom Napromieniowania
PM2,5 pył zawieszony PM2,5
GWh Gigawatogodzina
OZE Odnawialne Źródła Energii
kW Kilowat
kWh/m2 kilowatogodzina energii na metr kwadratowy
kWp kilowat energii w piku wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne
m p. p. m metrów pod poziomem morza
MWe megawat energii elektrycznej
MWt megawat energii cieplnej
MEW małe elektrownie wodne
MWh Megawatogodzina
GIS ang. Geographic Information Systems - Systemu Informacji Przestrzennej
NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PJ peta dżul, 1 PJ = 1015 J
pt. pod tytułem
SO2 dwutlenek siarki
UE Unia Europejska
WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ww. wyżej wymienione
μg/m3 mikrogram na metr sześcienny
COP ang. Coefficient OF Performance – wartość znamionowa pomp ciepła, 

stosunek wyprowadzonej z urządzenia energii cieplnej do mocy 
pobieranej przez urządzenie.
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10. Słownik pojęć

benzo/a/piren Silnie  rakotwórczy  związek  chemiczny  występujący  w  smogu
powstającym w wyniku niskiej emisji – przede wszystkim wskutek
spalania  węgla  i  śmieci  (najczęściej  tworzyw  sztucznych)  
oraz także częściowo jako emisje transportowe

bezpieczeństwo 
energetyczne

W  rozumieniu  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  1997  r.  Prawo
Energetyczne  (Dz.U.  2017  poz.  220)  stan  gospodarki
umożliwiający  pokrycie  bieżącego  i  perspektywicznego
zapotrzebowania  odbiorców  na  paliwa  i  energię  w  sposób
technicznie  i  ekonomicznie  uzasadniony,  przy  zachowaniu
wymagań ochrony środowiska.

Bezpośredni 
Poziom 
Napromieniowania

(ang. Direct  NormalIrradiation – DNI) Składnik promieniowania
słonecznego, które dociera do powierzchni Ziemi (prostopadle do
kierunku słońca) bez strat w atmosferze na skutek rozpraszania
lub absorpcji.

Biogaz W rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach  energii  (Dz.  U.  poz.  478  z  pózn.  zm.)  gaz  uzyskany  
z  biomasy,  w  szczególności  z  instalacji  przeróbki  odpadów
zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk
odpadów.

biogaz rolniczy W rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii (Dz. U. poz. 478 z pózn. zm.) gaz otrzymywany 
w  procesie  fermentacji  metanowej  surowców  rolniczych,
produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów
zwierzęcych, produktów ubocznych,  odpadów lub pozostałości  
z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy
leśnej,  lub  biomasy  roślinnej  zebranej  z  terenów  innych  niż
zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu
pozyskanego  z  surowców pochodzących  z  oczyszczalni  ścieków
oraz składowisk odpadów.

biomasa W rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach  energii  (Dz.  U.  poz.  478 z  pózn.  zm.)  stałe  lub ciekłe
substancje  pochodzenia  roślinnego  lub  zwierzęcego,  które
ulegają  biodegradacji,  pochodzące  z  produktów,  odpadów  
i  pozostałości  z  produkcji  rolnej  i  leśnej  oraz  przemysłu
przetwarzającego ich produkty,  oraz  ziarna zbóż  niespełniające
wymagań  jakościowych  dla  zbóż  w  zakupie  interwencyjnym
określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 
z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe
zasady  wykonania  rozporządzenia  Rady  (WE)  nr  1234/2007  
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w  odniesieniu  do  zakupu  i  sprzedaży  produktów  rolnych  
w ramach interwencji publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009,
str. 1, z późn. zm.) i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi
interwencyjnemu, a także ulegająca biodegradacji część odpadów
przemysłowych  i  komunalnych,  pochodzenia  roślinnego  
lub zwierzęcego,  w tym odpadów z instalacji  do przetwarzania
odpadów  oraz  odpadów  z  uzdatniania  wody  i  oczyszczania
ścieków,  w  szczególności  osadów  ściekowych,  zgodnie  
z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii
odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.

energia 
geotermalna

W rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach  energii  (Dz.  U.  poz.  478  z  pózn.  zm.)  energię  
o  charakterze  nieantropogenicznym  skumulowaną  w  postaci
ciepła pod powierzchnią ziemi.

Fundusz 
Termomodernizacji
i Remontów

W rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji  i  remontów (Dz.U.  2008  nr  223  poz.  1459)
celem  Funduszu  Termomodernizacji  i  Remontów  jest  pomoc
finansowa  dla  inwestorów  realizujących  przedsięwzięcia
termomodernizacyjne i remontowe.

Globalny Poziom 
Napromieniowania

(ang. Global Horizontal Irradiation – GHI) Parametr do obliczenia
wydajności  planowanej  instalacji,  stanowiący  sumę
bezpośredniego i rozproszonego poziomu napromieniowania.

instalacje 
odnawialnych 
źródeł energii

W rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach  energii  (Dz.  U.  poz.  478  z  pózn.  zm.)  instalacja
stanowiąca  wyodrębniony  zespół:  a)  urządzeń  służących  
do wytwarzania  energii  i  wyprowadzania  mocy,  przyłączonych  
w jednym miejscu przyłączenia, w których energia elektryczna  
lub ciepło są wytwarzane z jednego rodzaju odnawialnych źródeł
energii,  a  także  magazyn  energii  elektrycznej  przechowujący
wytworzoną  energię  elektryczną,  połączony  z  tym  zespołem
urządzeń lub b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących
całość  techniczno-użytkową  służący  do  wytwarzania  biogazu
rolniczego, a także połączony z nimi magazyn biogazu rolniczego.

kogeneracja W  rozumieniu  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  1997  r.  Prawo
Energetyczne  (Dz.U.  2017  poz.  220)  równoczesne  wytwarzanie
ciepła  i  energii  elektrycznej  lub  mechanicznej  w  trakcie  tego
samego procesu technologicznego.

mała instalacja W rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach  energii  (Dz.  U.  poz.  478  z  pózn.  zm.)  instalacja
odnawialnego  źródła  energii  o  łącznej  mocy  zainstalowanej
elektrycznej  większej  niż  40  kW  i  nie  większej  niż  200  kW,
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przyłączoną  do  sieci  elektroenergetycznej  o  napięciu
znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej
w skojarzeniu większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW.

mikroinstalacja W rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach  energii  (Dz.  U.  poz.  478  z  pózn.  zm.)  instalacja
odnawialnego  źródła  energii  o  łącznej  mocy  zainstalowanej
elektrycznej  nie  większej  niż  40  kW,  przyłączoną  do  sieci
elektroenergetycznej  o  napięciu  znamionowym  niższym  niż  
110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej
niż 120 kW.

nasłonecznienie Wielkość  fizyczna  określająca  średnią  moc  promieniowania
przypadającą na jednostkę powierzchni,  jest  równa stosunkowi
energii promieniowania słonecznego, padającego w określonym
czasie na daną powierzchnię do pola tej powierzchni i czasu.

natężenie 
promieniowania 
słonecznego

Chwilowa  wartość  gęstości  mocy  promieniowania  słonecznego
padającego w ciągu jednej sekundy na powierzchnię jednego m²,
prostopadłą do kierunku promieniowania.

niska emisja Emisja produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do
atmosfery  ze  źródeł  emisji  (emiterów)  znajdujących  się  na
wysokości  nie  większej  niż  40  m.  Wyróżnia  się  emisję
komunikacyjną, emisję wynikającą z produkcji ciepła dla potrzeb
centralnego  ogrzewania  i  ciepłej  wody  użytkowej  oraz  emisję
przemysłową.

odnawialne źródła 
energii

W rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach  energii  (Dz.  U.  poz.  478  z  pózn.  zm.)  odnawialne,
niekopalne  źródła  energii  obejmujące  energię  wiatru,  energię
promieniowania  słonecznego,  energię  aerotermalną,  energię
geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal,
prądów  i  pływów  morskich,  energię  otrzymywaną  z  biomasy,
biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

System Informacji 
Przestrzennej GIS

System  informacji  geograficznej  (ang.  Geographic  Information
System - GIS) – system informacyjny służący do wprowadzania,
gromadzenia,  przetwarzania  oraz  wizualizacji  danych
geograficznych,  którego  jedną  z  funkcji  jest  wspomaganie
procesu decyzyjnego.

usłonecznienie Czas podany w godzinach, podczas którego na określone miejsce
na powierzchni Ziemi padają bezpośrednio promienie słoneczne.

wysokosprawna 
kogeneracja

W  rozumieniu  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  1997  r.  Prawo
Energetyczne  (Dz.U.  2017  poz.  220)  wytwarzanie  energii
elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji,
które  zapewnia  oszczędność  energii  pierwotnej  zużywanej  w:  
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a)  jednostce  kogeneracji  w  wysokości  nie  mniejszej  niż  10%  
w  porównaniu  z  wytwarzaniem  energii  elektrycznej  i  ciepła  
w  układach  rozdzielonych  o  referencyjnych  wartościach
sprawności  dla  wytwarzania  rozdzielonego  lub  b)  jednostce
kogeneracji  o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej  1 MW  
w  porównaniu  z  wytwarzaniem  energii  elektrycznej  i  ciepła  
w  układach  rozdzielonych  o  referencyjnych  wartościach
sprawności dla wytwarzania rozdzielonego.
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3. Załącznik 1c – Wyniki ankietyzacji – spółdzielnie i wspólnoty.

4. Załącznik 1d – Wyniki ankietyzacji – przedsiębiorstwa.

5. Załącznik 1e – Wyniki ankietyzacji – budynki użyteczności publicznej.

6. Załącznik 2a – Inwentaryzacja wizualna – dzielnica Dziesiąta – kolektory słoneczne.

7. Załącznik 2b – Inwentaryzacja wizualna – dzielnica Dziesiąta – panele fotowoltaiczne.

8. Załącznik 2c – Inwentaryzacja wizualna – dzielnica Sławin – kolektory słoneczne.

9. Załącznik 2b – Inwentaryzacja wizualna – dzielnica Sławin – panele fotowoltaiczne.

10. Załącznik 3a – Zlokalizowane instalacje OZE na obszarze Lublina – biomasa.

11. Załącznik 3b – Zlokalizowane instalacje OZE na obszarze Lublina – kolektory słoneczne.

12. Załącznik 3c – Zlokalizowane instalacje OZE na obszarze Lublina – panele fotowoltaiczne.

13. Załącznik 3d – Zlokalizowane instalacje OZE na obszarze Lublina – pompy ciepła.

14. Załącznik 4 – Ankiety – spis otrzymanych odpowiedzi.

15. Załącznik  5  –  Oszacowanie  liczby  instalacji  solarnych  Lublina,  w  oparciu  

o inwentaryzację terenową.

16. Załącznik 6 – Artykuł – Fundusz Termomodernizacji i Remontów.

17. Załącznik 7 – Artykuł – Sieć Lidl otwiera 12 supermarket w Lublinie.

18. Załącznik 8 – Artykuł – MEW Bystrzyca.

19. Załącznik 9 – Kolektory słoneczne Viessmann.

20. Załącznik 10 – Kolektory słoneczne Hewalex.

21. Załącznik 11 – Kolektory słoneczne Soleko.

22. Załącznik 12 – Kolektory słoneczne Kospel.

23. Załącznik 13 – Panele fotowoltaiczne SunPower.

24. Załącznik 14 – Panele fotowoltaiczne MaySun Solar.

25. Załącznik 15 – Panele fotowoltaiczne FreeVolt.

26. Załącznik 16 – Panele fotowoltaiczne Selfa.

27. Załącznik 17 – Badanie Solartechnik – Hewalex.

28. Załącznik 18 – Badanie Solartechnik – Viessmann.

29. Załącznik 19 – Artykuł - Sprawność kolektora słonecznego.
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30. Załącznik 20 – Artykuł – Ogniwa fotowoltaiczne. Jak działają i ile energii dostarczają.

31. Załącznik 21 – Solgen – realny uzysk z instalacji fotowoltaicznej.

32. Załącznik 22 – ABCsunenergy – Wydajność paneli fotowoltaicznych.

33. Załącznik 23 – Selfa – szacowana produkcja energii przez panele PV.

34. Załącznik  24  –  Artykuł  –  Lublin.  Wszystkie  autobusy  MPK  będą  miały  panele

fotowoltaiczne.
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