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Wykorzystanie OZE 
w obiektach turystycznych

Ekologiczne gospodarstwo turystyczne, 
Hiszpania

www.ieo.pl
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Wykorzystanie OZE 
w obiektach turystycznych

Ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne, 
Rokosz k/Ostrołęki

www.ieo.pl



4Uwarunkowania i podstawy wykorzystania 
OZE w bran Ŝy agroturystycznej

Struktura zu Ŝycia energii w gospodarstwach domowych

71,2%

www.ieo.pl
Źródło: GUS
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Gotowanie posiłków Oświetlenie  
WyposaŜenie elektryczne  



5Uwarunkowania i podstawy wykorzystania 
OZE w bran Ŝy agroturystycznej

Rodzaje placówek turystycznych:
• Hotele
• Motele 
• Pensjonaty
• Schroniska
• Domy wczasowe
• Kwatery prywatne
• Kempingi i pola namiotowe

(róŜny okres funkcjonowania)

Turyści w obiektach zbiorowego zakwaterowania w 2008 r. [tys.]

www.ieo.pl

Identyfikacja potrzeb
• ciepło (c.w.u., c.o.)

• energia elektryczna

Dostępność 
zasobów

Ekonomika
• opłacalność

• systemy wsparcia - publiczne 
źródła finansowania 

Źródło: GUS

Wybór 
technologii

Produkt turystyczny
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Specyfika energetyki odnawialnej 

i rodzaje technologii
Rodzaje technologii OZE

Energetyka słoneczna, w tym:

termiczna, w tym:

• przygotowanie cwu

• ogrzewanie – co

fotowoltaiczna

Energia geotermalna, w tym:

• głęboka

• płytka

Biomasa, w tym :

� W porównaniu z energetyką konwencjonalną 
mają niŜsze (czasami znikome) koszty 
środowiskowe

� Przynoszą korzyści (miejsca pracy, wzrost 
spójności społecznej, rozwój lokalny, 
demonopolizację, poprawę bezpieczeństwa 
energetycznego) niemierzalne klasycznym 
rachunkiem ekonomicznym

�

Tylko w celach 
balneologicznych

www.ieo.pl

Biomasa, w tym :

• odpady stałe suche

• biogaz (odpady mokre)

• drewno opałowe (lasy)

• uprawy energetyczne, w tym:

– Celulozowe

– cukrowo-skrobiowe-bioetanol

– rzepak-biodiesel

– kiszonki kukurydzy-biogaz

Energetyka wodna

Energetyka wiatrowa, w tym

• na lądzie

• na morzu

� Technologie nowatorskie o podwyŜszonym 
stopniu ryzyka

� Wysokie jednostkowe nakłady inwestycyjne 
(„up front costs”), przy niskich kosztach 
eksploatacyjnych. Stosunkowo łatwiejszy 
dostęp do publicznych źródeł finansowania i 
prawnych systemów wsparcia 

Małe turbiny 
do 10kW
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Potencjał promieniowania 
słonecznego w Polsce

Roczne sumy promieniowania

www.ieo.pl

Maksymalne roczne sumy promieniowania 
wynoszą ponad 1111 kWh/m2/rok , minimalne 
mniej niŜ 833 kWh/m2/rok. 80% 45% 20%

Źródło: GUGiK

Źródło: Polska Norma PN-B-02025
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Potencjał promieniowania 
słonecznego w Polsce

Suma godzin słonecznych

Uśrednione wartości parametrów promieniowania 
słonecznego w PL Największa podaŜ energii promieniowania 

słonecznego w Polsce ma miejsce w 
okresie kwiecie ń-wrzesie ń, w czasie 

www.ieo.pl

okresie kwiecie ń-wrzesie ń, w czasie 
sezonu turystycznego

Największe zapotrzebowania na 

ciepł ą wodę uŜytkow ą na campingu 

Źródło: GUGiK



9

Solcamp – energia słoneczna 
na campingach (2006-2008)

• Projekt współfinansowany ze środków IEE

• Polski koordynator projektu – Instytut Energetyki 

www.ieo.pl

• Polski koordynator projektu – Instytut Energetyki 
Odnawialnej, współpraca – Polska Federacja 
Campingu i Caravaningu

• www.ieo.pl/solcamp
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Koszty ogrzewania 
ciepłej wody uŜytkowej

Wykorzystanie paliw konwencjonalnych w celu 
przygotowania c.w.u. na campingach

Cena nośników energii w latach 2000-2009
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www.ieo.plŹródło: GUS

Źródło: Solcamp
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energia elektryczna dla gospodarstw  domow ych taryfa całodobow a

ciepła w oda z sieci ciepłow niczej

gaz dla gospodarstw  domow ych propan-butan w  butli pojemność 11kg

gaz ziemny, w ysokometanow y z sieci dla gospodarstw  domow ych

w ęgiel kamienny
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Ekonomika instalacji słonecznej 
w małym obiekcie turystycznym

• ZałoŜono budowę instalacji na małym obiekcie 
turystycznym – średnio 20 osób, 

www.ieo.pl

• Obliczenia zostały dokonane z wykorzystaniem 
programu Kolektorek 2.0 (wyniki na kolejnych slajdach)
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www.ieo.pl
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Czas zwrotu instalacji 
słonecznej o wielkości 20m2

energia elektryczna gaz ziemny węgiel

koszt zakupu jednostki energii 0,56 zł/kWh 2,4 zl/m3 604 zł/t

koszt jednostkowy energii uzyskanej z instalacji 
słonecznej (zł/kWh)

0,21 0,21 0,21

sprawność instalacji konwencjonalnej (%) 99 87 65

www.ieo.pl

prosty okres zwrotu inwestycji bez uwzględnienia 
dotacji i wzrostu cen energii

9,5 21,5 56

prosty okres zwrotu inwestycji uwzględnieniem 
wzrostu cen energii w wysokości 8% rocznie

7 12,5 20,5

prosty okres zwrotu inwestycji z uwzględnieniem 
dotacji w wysokości 60% kosztów inwestycji i 
wzrostem cen energii w wysokości 8% rocznie

3 6,5 12,5

Dotacja w wysokości 60% jest moŜliwa do uzyskania przez przedsiębiorców w ramach RPO



14Dofinansowanie inwestycji 
w sektorze energetyki odnawialnej

Rodzaj 
wsparcia

Beneficjenci

Praktycznie dostępne środki na budowę 
instalacji słonecznych

NFOŚiGW WFOŚiGW RPO

Kredyty, 
PoŜyczki

Samorządy terytorialne √ √

Przedsiębiorcy √ √

Osoby prywatne √*

www.ieo.pl

Dotacje

Samorządy terytorialne √ √ √

Przedsiębiorcy √ √ √

Kościoły i związki 
wyznaniowe

√

Stowarzyszenia/Organiz
acje pozarządowe

√ √

Osoby prywatne √ √*

*w zaleŜności od zasad określonych w danym WFOŚiGW
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Finansowanie przez 
stron ę trzeci ą

Firma ESCO przejmuje wszystkie obowiązki za inwestora, łącznie z 
finansowaniem zakupu i montaŜu instalacji jak i późniejszej eksploatacji

SprzedaŜ ciepła po stałej cenie w okresie 20-30 lat 

Minimalna wielkość projektu: 2000m2 pow. kolektorów (ok.1000 łóŜek)

www.ieo.pl

Pozwolenia

Budowa/ 
MontaŜ

Obsługa

Zarządzanie

Zakup/ 
Finansowanie

ESCOWłaściciel obiektu turyst.
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Rozwiązania z zakresu energetyki 
odnawialnej nieodzowne w 
obiektach na obszarach 
chronionych lub o statusie 
uzdrowiska – wymogi planów 

Aspekt środowiskowy

www.ieo.pl

uzdrowiska – wymogi planów 
zagospodarowania przestrzennego 
i planów ochrony

Przykład: camping „Borki” ok. Tomaszowa 

Mazowieckiego
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Przykład wykorzystania kolektorów słonecznych do 

podgrzewania wody na campingu 
(„Borki” k/Tomaszowa Maz.)

www.ieo.pl



18Kolektory słoneczne (24 m2) na dachu budynku 
sanitarnego na campingu 

„Borki” k/Tomaszowa Mazowieckiego

www.ieo.pl
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Instalacje słoneczne na 
obiektach turystycznych

Ośrodek „Jantar” w Juracie

Powierzchnia instalacji - 550m2, 309 
szt. kolektorów, 

Koszt inwestycji 6,5 mln zł, z czego 
3,5 mln zł to dofinansowanie 

www.ieo.pl
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Przyjęte załoŜenia projektowe 
dla ośrodka Jantar

• instalacja ma wytwarzać ciepłą wodę uŜytkową na potrzeby domu 
wczasowego,
• liczba osób - 350 w sezonie urlopowym (lipiec- wrzesień) i 300 w 
pozostałych miesiącach roku,
• budynek hotelowo-sanatoryjny z pokojami wyposaŜony jest w pełny 
węzeł sanitarny, 
• zapotrzebowanie na ciepłą wodę w ilości 50 litrów/dobę i 

www.ieo.pl

• zapotrzebowanie na ciepłą wodę w ilości 50 litrów/dobę i 
mieszkańca,
• uwzględniając lokalne warunki klimatyczne, po przeliczeniach, 
przyjęto ok. 550 m2 powierzchni absorbującej promieniowanie słoneczne, 
co przy wyborze kolektorów słonecznych, o powierzchni absorbera 1,78 
m2, daje 309 szt. kolektorów; 
• ponadto przyjęto 3 zbiorniki magazynujące c.w.u. o pojemnościach 5 
m3 kaŜdy oraz podgrzewacz wody o pojemności 3 m3, gdzie 
podgrzewana jest woda do wymaganej temperatury, przez wspomniane 
kotły na propan-butan.
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Dziękuję Państwu za uwag ę

Kontakt: Michal.Kwasiborski@ieo.pl
Więcej informacji: www.ieo.pl

www.ieo.plwww.ieo.pl

Więcej informacji: www.ieo.pl


