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Fakty o Mazowszu
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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

wynosi 300 mld €
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Charakterystyka energetyczna 
Województwa Mazowieckiego
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Charakterystyka energetyczna Województwa Mazowieckiego
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Charakterystyka energetyczna Województwa Mazowieckiego
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Możliwości wykorzystania odnawialnych Możliwości wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii w Województwie 

Mazowieckim
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Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 
Województwie Mazowieckim

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 badań IEO – w przyszłości biomasa będzie 
miała największy udział wśród paliw odnawialnych (duże systemy 
grzewcze, małe instalacje domowe).
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Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 
Województwie Mazowieckim

Potencjał  w powiatach  
oławskim, płockim, siedleckim, żuromińskim, sierpeckim, płońskim, ostrowskim, 

Biogaz rolniczy

oławskim, płockim, siedleckim, żuromińskim, sierpeckim, płońskim, ostrowskim, 
ostrołęckim (duża koncentracja hodowli zwierząt).
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Na podstawie wyników badań IEO – biogaz rolniczy będzie w przyszłości 
głównym  OZE na Mazowszu.



Definicja biogazu

• Biogaz - to mieszanina gazowa powstająca 
w procesie fermentacji beztlenowej, 
składająca się głównie z metanu (50-75%) składająca się głównie z metanu (50-75%) 
i dwutlenku węgla (25-45%), a także śladowe 
ilości innych gazów w postaci siarkowodoru, 
azotu, tlenu i wodoru.
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Substraty

Rolnicze

- odchody zwierząt,

- odpady z hodowli roślin,

Przemysłowe

odpady z przemysłu:

- spożywczego,- odpady z hodowli roślin,

- odpady ogrodnicze i 
ścinki traw,

- Odpady organiczne z 
obiektów komunalnych i 
gospodarstw domowych,

- uprawy energetyczne.

- spożywczego,

- mleczarskiego,

- cukrowniczego,

- mięsnego,

- ….
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Proces produkcji biogazu

Proces produkcji biogazu
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Koncepcja budowy biogazowni

Analiza dostępności 
substratów

Analiza rynku 
odbiorców energii
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Potencjalna
lokalizacja

Analiza 
uwarunkowań 

środowiskowych

Analiza rynku 
odbiorców masy 

przefermentowanej



Etap formalno-prawny
• Tytuł prawny do lokalizacji
• Wypis i wyrys z MPZP
• Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

przestrzennego przestrzennego 
• Pozwolenie na budowę,
• Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
• Decyzja o zezwoleniu na prowadzenie działalności
• Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej
• Umowa o przyłączenie do sieci pomiędzy inwestorem a 

operatorem.
• Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

15



Realizacja inwestycji

• Koszt budowy 1 MW: 15-20 mln zł

• Czas trwania projektu: min. 2 lata• Czas trwania projektu: min. 2 lata

• Cena za en. elektryczną: ~150 zł/MWh

• Cena za certyfikat zielony: ~270 zł/MWh

• Cena za en. cieplną: ~100 zł/MWh

• Cena za certyfikat kogeneracyjny: ~ 130zł/MWh
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Uprawy celowe

Rodzaj substratu Powierzchnia 
zasiewów [ha] 

Zapotrzebowanie powierzchni na 
potrzeby biogazownii 1 MWel
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zasiewów [ha] 
przy 100% pokryciu potrzeb

Gleby 
lepsze

Kukurydza 404

GPS - pszenżyto
ozime

690

Lucerna z trawami 414

Gleby 
słabsze

Kukurydza 470

GPS -owies 802

GPS- zboża na kiszonkę z całych roślin

Substrat Cena

Kiszonka 
kukurydzy

90 zł/t

Kiszonka z 
lucerny

80 zł/t

pszenżyto 400 zł/t



Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 
Województwie Mazowieckim

Potencjał – zachodnia i południowo – zachodnia część Województwa Mazowieckiego 

Energetyka wiatrowa

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

Korzyści:
• podniesienie bezpieczeństwa energetycznego.
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Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 
Województwie Mazowieckim

Energetyka słoneczna

Potencjał – całe województwo

Duże zainteresowanie jednostek samorządu terytorialnego
w zakresie możliwości wykorzystania energii słonecznej
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www.ieo.pl
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Roczna sprzedaŜ 
kolektorów słonecznych
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Typ zasobów energii odnawialnej Potencjał Wykorzystan ie

Wolne zasoby

Jednostki fizyczne % potencjału

Biomasa stała TJ 7 780 2 500 5 280 68%

Potencjał energetyczny w Województwie Mazowieckim

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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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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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 2007-2013Regionalny 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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Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego na lata 2007-2013

• Działanie 4.3 ”Ochrona powietrza energetyka”

• 50 mln euro na projekty energetyczne• 50 mln euro na projekty energetyczne

• Planowany termin naboru wniosków marzec 
2010

• Alokacja środków 24 947 500 euro

• Duże preferencje dla OZE
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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 zależności energetycznej.

Zmniejszenie wydatków regionu na import energii z zewnątrz.

Wspieranie nowego modelu energetyki,  utrzymującego równowagę pomiędzy dużymi 
przedsiębiorstwami energetycznymi a lokalnymi niezależnymi producentami energii.

Pozyskiwanie dla regionu środków z UE i partnerów na działania służące poprawie bezpieczeństwa 
energetycznego, rozwój nowych technologii oraz lokalnego przemysłu.
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Przykładowa oferta usług komercyjnych MAE

� Przygotowywanie wniosków o dotacje do programów UE (IEE, FP7, RPO)

� Pomoc w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania i 
przygotowywanie wniosków kredytowych dla firm i samorządów

� Przeprowadzanie audytów energetycznych w budownictwie 
mieszkaniowym, obiektach publicznychmieszkaniowym, obiektach publicznych

� Opracowywanie lokalnych planów energetycznych dla Gmin

� Transfer wiedzy naukowej i technologii z nauki do przemysłu, prace dla 
przemysłu 

� Sprzedaż baz danych, wydawnictw i opracowań nt. rynku energii na 
Mazowszu dla inwestorów



Mazowiecka Agencja Energetyczna

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Marek Palonka

ul. Świętokrzyska 36/40ul. Świętokrzyska 36/40

00-116 WARSZAWA

Tel. +48 22 7413021

Fax +48 22 7413020

e-mail biuro@mae.mazovia.pl

www.mae.mazovia.pl
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