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Cele
Mazowieckiej Agencji Energetycznej
• Zwiększenie wykorzystania zasobów OZE oraz poprawa 

efektywności energetycznej.

• Kompleksowy programu energetyki regionalnej.• Kompleksowy programu energetyki regionalnej.

• Zwiększenie dynamiki rozwoju regionu przy jednoczesnej 
poprawie bezpieczeństwa energetycznego. 

• Wspieranie nowego modelu energetyki.

• Zmniejszenie wydatków regionu na import energii z 
zewnątrz.

• Pozyskiwanie partnerów i środków na rozwój OZE w 
regionie.
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Ogólna charakterystyka Mazowsza
• Jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Polsce

• Lokalizacja na skrzyżowaniu dróg łączących Europę Zachodnią i 
Wschodnią oraz pomiędzy krajami basenu Morza Bałtyckiego i Wschodnią oraz pomiędzy krajami basenu Morza Bałtyckiego i 
Europy Południowej

• Mazowsze generuje 20% całkowitego dochodu państwa

• Idealna lokalizacja dla projektów badawczo-rozwojowych

• Znakomite wyniki ekonomiczne

• Wykwalifikowane zasoby ludzkie 

• Duży i chłonny rynek pracy

• Zachęty inwestycyjne
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Charakterystyka energetyczna 
Województwa Mazowieckiego

• Województwo Mazowieckie 
jest największym 
konsumentem energii konsumentem energii 
elektrycznej (z wyłączeniem 
Śląska), ale wywarza jej za 
mało w stosunku do potrzeb i 
w zdecydowanej większości z 
węgla.
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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



Charakterystyka energetyczna 
Województwa Mazowieckiego

• Zagęszczeniu linii przesyłowych wysokiego napięcia 
(skoncentrowana jest na obszarze metropolii warszawskiej) 
towarzyszy słabszy rozwój linii przesyłowych w północnej i 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. 
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Charakterystyka energetyczna 
Województwa Mazowieckiego

• System dystrybucji gazu ziemnego skupia się wokół 
Warszawy (70% systemu dystrybucyjnego w regionie). 
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• Sieci centralnego ogrzewania istnieją głównie na obszarach 
o wyższej gęstości zaludnienia. W Warszawie działa jeden z 
największych systemów c.o. w Europie. Zapewnia dostawy 
ciepła dla 90% mieszkańców Warszawy i nadal dostępne są 
rezerwy umożliwiające przyłączanie 
nowych użytkowników 

Źródło: Puls Podlasia



Procentowy udział wykorzystanych 
zasobów odnawialnych

Energia 

Energia wodna
12.1%
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Energia 
słoneczna

0.07%

Energia 
geotermalna

0.63%
Inne

0.7%

Energia wiatru
0.03%

Biomasa
87.2%



Typ zasobów energii 
odnawialnej

Potencjał Wykorzystanie

Wolne zasoby

Jednostki 
fizyczne

% potencjału

Biomasa stała TJ 7 780 2 500 5 280 68%

Potencjał energetyczny na Mazowszu

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%
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Możliwości rozwoju
Biomasa

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

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

• W przyszłości biomasa będzie miała największy 
udział wśród paliw odnawialnych (duże systemy 
grzewcze, małe instalacje domowe).
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Możliwości rozwoju
Biogaz
Potencjał – w powiatach 

mławskim, płockim, siedleckim, 
żuromińskim, sierpeckim, żuromińskim, sierpeckim, 
płońskim, ostrowskim, 
ostrołęckim (duża koncentracja 
hodowli zwierząt),

Bariery – wysokie koszty 
instalacji.
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Możliwości rozwoju
Geotermia

Potencjał – zachodnia i południowo –
zachodnia część województwa

Korzyści:Korzyści:

• rozwój turystyki i lecznictwa 
sanatoryjnego

• znacznie większy zasięg wdrożeń 
może uzyskać tzw. płytka geotermia 
(pompy ciepła)
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Możliwości rozwoju
Mała energetyka wiatrowa

Potencjał – zachodnia i południowo 
– zachodnia część Województwa 
MazowieckiegoMazowieckiego

Korzyści:

• podniesienie bezpieczeństwa 
energetycznego i pewności 
zasilania w obszarach wiejskich o 
słabo rozwiniętej sieci 
elektroenergetycznej
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Możliwości rozwoju
Energetyka słoneczna

Potencjał – całe województwo

Duże zainteresowanie Duże zainteresowanie 
jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie 
możliwości wykorzystania 
energii słonecznej termalnej
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Możliwości rozwoju
Energetyka wodna
Potencjał – wzdłuż większych cieków 

wodnych, a w szczególności rzek: 
Radomka, Skrwa Prawa, Wkra, Jeziorka, 
Liwiec, IłżankaLiwiec, Iłżanka

Korzyści:
• podniesienie bezpieczeństwa 

energetycznego,
• podniesienie walorów turystyczno –

krajobrazowych,
• sprzyjanie renaturyzacji ekosystemów.
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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 skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o 
spalanie biomasy w ciepłowni miejskiej.

•Zrębki drzewne
•25 tys. ton biomasy – 800 ha areału
•10.2 MW
•2.1 MWel
•Unikniona emisja CO2: 35 000 Mg/r
•Modernizacja sieci ciepłowniczej
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Szczególnie udane projekty OZE na terenie Województwa 
Mazowieckiego

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 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 poniżej -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.powstający w tym procesie biogaz po spaleniu służy do celów grzewczych.

Składowisko odpadów stałych w Zakroczymiu
Budowa 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 grzewczej 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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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,– Biogazownia na terenie oczyszczalni ścieków w Kozienicach,

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

– Dwadzieścia trzy elektrownie wiatrowe o mocy 45 MW w Grudusku,

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

Finansowanie:
źródła krajowe

• fundusze ochrony środowiska 
(NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW i 

źródła zagraniczne

Programy finansowane ze środków 
UE:(NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW i 

GFOŚiGW)

• Bank Ochrony Środowiska 

• środki własne inwestorów 
prywatnych

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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Zarządzanie energią w gminie wg Radscan
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Smart Gridwg Jake McLeod, Principal VP, CTO and Bechtel Fellow, Bechtel Communications

• wg Jake McLeod, Principal VP, CTO and Bechtel Fellow, Bechtel Communications
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• Poradnik dla 
użytkowników instalacji 
słonecznych na 
Mazowszu
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• Poradnik: 
Biogaz rolniczy –
produkcja i 
wykorzystanie
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Kalkulator biogazowy
Kalkulator biogazowy narzędzie do szacowania produkcji 
biogazu i ekonomiki projektu biogazowego

www.mae.mazovia.plwww.mae.mazovia.pl
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