
ODNAWIALNE  ŹRÓDŁA ENERGII
MAZOWSZE  RYNKIEM Z PRZYSZŁOŚCIĄ



Fakty o Mazowszu
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Fakty o Mazowszu

• Mazowsze - centrum Polski

• Warszawa - stolica regionu - stolica kraju 

• jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów 
w Polsce

• lokalizacja na skrzyŜowaniu dróg łączących EuropęWschodnią i Zachodnią

• pas tranzytowy pomiędzy krajami  basenu Morza Bałtyckiego i Europy 
Południowej
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• największy region w Polsce - 35 579 km2

• ponad 5 milionów konsumentów (13,6% całkowitej populacji w Polsce)

• Mazowsze generuje 20% całkowitego dochodu państwa, podczas gdy PKB 
Polski wynosi 300 mld €

Fakty o Mazowszu
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• średnie PKB na mieszkańca Mazowsza: 14 100 USD

• stopa bezrobocia: 8,2 %

• liczba przedsiębiorstw: 628 048

• liczba przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym: 22 529

Fakty o Mazowszu
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Charakterystyka energetyczna 
Województwa Mazowieckiego
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Województwo Mazowieckie jest 
największym (poza Śląskiem), 
konsumentem energii elektrycznej, 
ale wywarza jej za mało w stosunku 
do potrzeb i w zdecydowanej 
większości z węgla.
Zagęszczeniu linii przesyłowych 
wysokiego napięcia 
(skoncentrowana jest na obszarze 
metropolii warszawskiej) towarzyszy 
słabszy rozwój linii przesyłowych w 
północnej i wschodniej części 
regionu.
Problemy z lokalnymi sieciami 
rozdzielczymi dotyczą 40% 
obszarów wiejskich, gdzie  istnieje 
konieczność pilnej modernizacji 35-
40 letnich sieci w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw do 
odbiorców końcowych. 

Roczne zu Ŝycie energii elektrycznej
przez odbiorców ko ńcowych, GWh

2000 - 5000
5000 - 8000
8000 - 11000
11000 - 13000
13000 - 16000
16000 - 19000

Roczna produkcja energii 
elektrycznej w regionie 

wg. typu mocy zainstalowanej, GWh

Conventional power plants
Hydro power plants
Renewable energy power plants

295 15996 31697

Energia elektryczna

Charakterystyka energetyczna Województwa Mazowieckiego
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Program możliwości wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii dla 

Województwa Mazowieckiego
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Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł
energii dla Województwa Mazowieckiego

Przykładowe planowane inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii w 
województwie mazowieckim.

• Biogazownia na terenie oczyszczalni ścieków w Kozienicach,

• Osiem elektrowni wiatrowych, każda o mocy 1 MW w gminie Kuczbork,

• Dwadzieścia trzy elektrownie o mocy 45 MW w Grudusku,

• Centrum Turystyki, Balneologii, Wypoczynki i Rekreacji w Gostyninie,
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Program moŜliwości wykorzystania odnawialnych źródeł
energii dla Województwa Mazowieckiego

Biomasa

Potencjał – biomasa drzewna, największy w powiatach: 
makowskim, ostrowskim, ostrołęckim, przasnyskim, wyszkowskim, 
grójeckim, garwolińskim

Słoma – ciechanowski, płocki, płoński, sochaczewski, lipski, 
radomski, zwoleński

Na podstawie wyników programu – w przyszłości biomasa będzie 
miała największy udział wśród paliw odnawialnych (duŜe systemy 
grzewcze, małe instalacje domowe).
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Program moŜliwości wykorzystania odnawialnych źródeł
energii dla Województwa Mazowieckiego

Potencjał – w powiatach mławskim, płockim, siedleckim, Ŝuromińskim, sierpeckim, 
płońskim, ostrowskim, ostrołęckim (duŜa koncentracja hodowli zwierząt),

Bariery – wysokie koszty instalacji.

Biogaz rolniczy
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Potencjał – zachodnia i południowo – zachodnia część województwa

Korzyści:
• rozwój turystyki i lecznictwa sanatoryjnego
• znacznie większy zasięg wdroŜeń moŜe uzyskać tzw. płytka geotermia (pompy 
ciepła)

Energia geotermalna

Program moŜliwości wykorzystania odnawialnych źródeł
energii dla Województwa Mazowieckiego
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Program moŜliwości wykorzystania odnawialnych źródeł
energii dla Województwa Mazowieckiego

Potencjał – zachodnia i południowo – zachodnia część Województwa 
Mazowieckiego w szczególności w powiatach: płockim, płońskim, mławskim, 
ciechanowskim, grójeckim, garwolińskim

Korzyści:
• podniesienie bezpieczeństwa energetycznego i pewności zasilania w obszarach 
wiejskich o słabo rozwiniętej sieci elektroenergetycznej

Mała energetyka wiatrowa
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Program moŜliwości wykorzystania odnawialnych źródeł
energii dla Województwa Mazowieckiego

Potencjał – całe województwo

DuŜe zainteresowanie jednostek samorządu terytorialnego 
w zakresie moŜliwości wykorzystania energii solarnej

Energetyka solarna
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Program moŜliwości wykorzystania odnawialnych źródeł
energii dla Województwa Mazowieckiego

Potencjał – wzdłuŜ większych cieków wodnych, a w szczególności rzek: Radomka, 
Skrwa Prawa, Wkra, Jeziorka, Liwiec, IłŜanka

Korzyści:
• podniesienie bezpieczeństwa energetycznego i pewności zasilania w obszarach 
wiejskich o słabo rozwiniętej sieci elektroenergetycznej
• podniesienie walorów turystyczno – krajobrazowych
• sprzyjanie renaturyzacji ekosystemów

Energetyka wodna
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Przykładowe przedsięwzięcia dotyczące odnawialnych źródeł
energii zrealizowane w województwie mazowieckim.

• Modernizacja elektrociepłowni w Płońsku,

• Uruchomienie dwóch elektrowni wiatrowych w gminie Kuczbork,

• Uruchomienie elektrowni wiatrowej w Arynowie,

• Wykorzystanie wód geotermalnych do zaopatrzenia miasta Mszczonowa w 
energię cieplną,
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Szczególnie udane projekty OZE na terenie Województwa 
Mazowieckiego

Zmodernizowana Elektrociepłownia w Płońsku
Zastosowanie odnawialnego źródła energii oraz instalacji skojarzonej produkcji ciepła i energii 
elektrycznej w oparciu o spalanie biomasy w ciepłowni miejskiej.

Elektrociepłownia Ostrołęka
Nowy kocioł fluidalny  opalany biomasą w postaci kory i zrębków drzewnych. 
Ciepło w wodzie i parze technologicznej zasila system ciepłowniczy miasta Ostrołęka 
oraz okoliczne zakłady przemysłowe. Energia elektryczna, wytwarzana w skojarzeniu z ciepłem, 
wyprowadzana jest do KSE.

Zakład Geotermia Mszczonów
Przedsięwzięcie polegające na wykorzystaniu wód z ciepłych podziemnych źródeł do celów 
grzewczych. 
Ciepłownia geotermalna zastąpiła kotłownie węglowe, miejscowe wody geotermalne o 
temperaturze 420C, pozyskiwane z głębokości 1700 metrów są w stanie skutecznie ogrzać
Mszczonów do momentu kiedy temperatura powietrza nie spadnie poniŜej -50C.
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Szczególnie udane projekty OZE na terenie Województwa 
Mazowieckiego

Oczyszczalnia ścieków Czajka (Warszawa)
Jest jedną z największych oczyszczalni w Polsce. Oczyszczanie odbywa się poprzez cztery 
ciągi technologiczne. Zebrany osad jest fermentowany, a powstający w tym procesie biogaz 
po spaleniu służy do celów grzewczych.

Składowisko odpadów stałych w Zakroczymiu
Zamontowanie przetwornicy biogazu na składowisku odpadów stałych, który jest 
przetwarzany na energię elektryczną; zespół prądotwórczy ma moc 75 kW .

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku,
Wykonanie instalacji solarnej opartej na kolektorach słonecznych. Eksploatacja instalacji 
zapewnia ciepłą wodę i parę technologiczną. Wykorzystanie energii słonecznej stanowi 
istotne wspomaganie funkcjonującej kotłowni gazowo-olejowej.
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Typ zasobów energii odnawialnej Potencja ł Wykorzystanie

Wolne zasoby

Jednostki fizyczne % potencja łu

Biomasa stała TJ 7 780 2 500 5 280 68%

Energia słoneczna TJ 10 900 2 10 898 100%

Energia wiatru MWh 232 000 250 231 750 100%

Energia wodna MWh 156 500 96 000 60 500 40%

Energia geotermalna TJ 8 700 10,2 8 690 99%

Potencjał energetyczny w Województwie Mazowieckim
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Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł
energii dla Województwa Mazowieckiego

Finansowanie:
źródła krajowe

• fundusze ochrony środowiska 
(NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW i 
GFOŚiGW)

• Ekofundusz

• Bank Ochrony Środowiska 

• środki własne inwestorów 
prywatnych

źródła zagraniczne

Programy finansowane ze środków 
UE:

• Program Operacyjny 

• Infrastruktura i Środowisko

• Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013 

• Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego 
(priorytet IV, Działanie 4.3)
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Instrumenty wsparcia, środki finansowe, którymi region 
dysponuje
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Pomocy udziela się na realizację projektów m .in. w zakresie: 
Wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, 
energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Pomocy udziela się na realizację projektów m .in. w zakresie:
Rozbudowy sieci energetycznych, termomodernizacji, likwidacji emisji, likwidacji strat 
przesyłu energii lub gazu, wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.
Pomocy udziela się na realizację projektów m .in. w zakresie: 
Wykorzystania odnawialnych źródeł energii,  wspierania procesów zwiększających  
efektywność energetyczną, rozwoju budownictwa energooszczędnego, optymalizacji 
zaopatrzenia gmin w energię, realizacji  inwestycji związanych z ochroną środowiska. 
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Mazowiecki Fundusz 
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Celem funduszu jest:

• realizacja zadań publicznych należących do jednostek samorządu terytorialnego w 
zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy, 

• wspieranie działalności gospodarczej, 

• udzielanie poręczeń prawa cywilnego zabezpieczających zwrot kredytów i 

pożyczek, udzielanych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

27



Mazowiecki Fundusz 
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 

Prezes Zarządu Wiesław Kołodziejski

ul. Mycielskiego 20

04-379 Warszawa

Tel.: (022) 840 32 35
Faks: (022) 840 32 53
biuro @ mfpk.com.pl

www. mfpk.com.pl
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Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. to spółka akcyjna powołana przez 
Samorząd Województwa Mazowieckiego w celu kreowania i wspierania 
rozwoju ekonomicznego Mazowsza

PROFIL  DZIAŁALNOŚCI

• promocja gospodarcza Mazowsza i jego potencjału inwestycyjnego,
• doradztwo i consulting,
• pośrednictwo w negocjacjach pomiędzy inwestorami, a władzami lokalnymi,
• opracowywanie i analiza projektów inwestycyjnych,
• obsługa inwestorów (COI),
• edukacja i szkolenia,
• promocja mazowieckich miejscowości i produktów. 
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AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A.

ul. Smolna 12
00-375 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 566 47 60
fax.: +48 22 843 83 31

e-mail: biuro@armsa.pl
www.armsa.pl 

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA
ul. Smolna 12

00-375 Warszawa
tel.: +48 22 566 47 84, 85

fax.: +48 22 830 50 12
e-mail: coi@armsa.pl
www.armsa.pl/COI

30



Mazowiecka Agencja Energetyczna 

Cele powołania MAE:

Przygotowanie kompleksowego programu energetyki regionalnej.

Zwiększenie wykorzystywane zasobów odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności 
energetycznej.

Poprawa spójności pomiędzy miejskim/przemysłowym rozwojem w regionie i ciągłym wzrostem 
bezpieczeństwa energetycznego oraz redukcją zaleŜności energetycznej.

Zmniejszenie wydatków regionu na import energii z zewnątrz.

Wspieranie nowego modelu energetyki,  utrzymującego równowagę pomiędzy duŜymi 
przedsiębiorstwami energetycznymi a lokalnymi niezaleŜnymi producentami energii.

Pozyskiwanie dla regionu środków z UE i partnerów na działania słuŜące poprawie 
bezpieczeństwa energetycznego, rozwój nowych technologii oraz lokalnego przemysłu.
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Mazowiecka Agencja Energetyczna

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Marek Palonka

ul. Floriańska 10

03-707 WARSZAWA

Tel. +48 22 7413021

Fax +48 22 7413020

e-mail biuro@mae.mazovia.pl

www.mae.mazovia.pl
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