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Streszczenie

Przeprowadzono analizê zu¿ycia ciep³a i potencja³u energetycznego biomasy w poszczególnych powiatach województwa
podkarpackiego, oraz przeanalizowano jego zró¿nicowanie. Popyt na ciep³o na obszarach wiejskich województwa kszta³tuje siê
na poziomie ok. 33,4 PJ, zaœ potencja³ biomasy, która mo¿e byæ wykorzystana na cele energetyczne wynosi 7,64 PJ. Na tej
podstawie szacuje sie, ¿e udzial biomasy w pokryciu potrzeb cieplnych na terenie województwa mo¿e wynieœæ 23%. Aby móc
okreœliæ przestrzenne zró¿nicowanie udzia³u biomasy w pokryciu zapotrzebowania na ciep³o na obszarze województwa
podkarpackiego wykorzystano teorie zbiorów rozmytych. Najwy¿szy udzia³ biomasy w zaspokojeniu potrzeb cieplnych
wystepuje w powiatach wschodnich województwa, najni¿szy zaœ w powiatach ziemskich zlokalizowanych wokó³ najwiêkszych
miast regionu oraz bêd¹cych z nimi w bezpoœrednim s¹siedztwie.
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ANALIZA ZRÓ¯NICOWANIA UDZIA£U BIOMASY
W POKRYCIU ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEP£O
NA OBSZARACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA

PODKARPACKIEGO

Wprowadzenie

Cel pracy

W ostatnim czasie Unia Europejska okreœli³a cele swojej
polityki energetycznej i wyznaczy³a termin, w jakim chce je
osi¹gn¹æ. Do 2020 r. efektywnoœæ zu¿ycia energii ma wzrosn¹æ
o 20%, udzia³ odnawialnych Ÿróde³ energii w bilansie energe-
tycznym ma siêgn¹æ 20%, a emisja CO ma zostaæ ograniczona

o 20% w porównaniu do 1990 r.
Ustawa o samorz¹dzie terytorialnym okreœla zadania w³a-

sne w³adz lokalnych, do których zalicza siê m.in. zaopatrzenie
w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe [8], a ustawa
Prawo energetyczne [9] ustanawia samorz¹d terytorialny
g³ównym planist¹ i organizatorem w tym zakresie, a wiêc odpo-
wiada on równie¿ za wdro¿enie celów polityki energetycznej
UE. W ramach planowania energetycznego samorz¹dy teryto-
rialne maj¹ okreœliæ wielkoœæ potrzeb energetycznych i mo¿li-
woœci ich zaspokojenia zw³aszcza przy wykorzystaniu
lokalnych, w tym niekonwencjonalnych i odnawialnych Ÿróde³
energii. Spoœród wszystkich rodzajów Ÿróde³ energii odna-
wialnej, najwiêkszy potencja³ techniczny, a wiêc mo¿liwy do
szybkiego wykorzystania, wystêpuje w biomasie, a w szczegól-
noœci w biomasie surowców energetycznych pierwotnych, tj.
w drewnie, s³omie, roœlinach oleistych i roœlinach energety-
cznych. Aby na obszarze gminy, powiatu czy województwa
móc okreœliæ stopieñ pokrycia potrzeb cieplnych, trzeba
wczeœniej oszacowaæ wielkoœæ tego zapotrzebowania w danym
rejonie oraz lokalny potencja³ energetyczny, zw³aszcza ¿e
zasoby biomasy s¹ przestrzennie zró¿nicowane, a koncentracja
surowca jest jednym z elementów gwarantuj¹cych syste-
matycznoœæ jego dostaw do odbiorcy w d³u¿szym okresie.

Celem pracy by³a ocena mo¿liwoœci zaspokojenia popytu
na ciep³o przy wykorzystaniu lokalnego potencja³u technicz-
nego biomasy na terenach wiejskich województwa podkarpa-
ckiego, a w szczególnoœci jego zró¿nicowanie przestrzenne.

Dla potrzeb realizacji celu pracy, dla poszczególnych po-
wiatów województwa podkarpackiego okreœlono zapotrze-
bowanie na ciep³o oraz potencja³ energetyczny: drewna,

2

nadwy¿ek s³omy, siana, roœlin pochodz¹cych z upraw energe-
tycznych, a tak¿e wyt³oków z rzepaku i gliceryny. Powiaty
pogrupowano ze wzglêdu na udzia³ biomasy w pokryciu
zapotrzebowania na ciep³o.

Zapotrzebowanie na ciep³o obliczono zgodnie z metodyk¹
zawart¹ w pracy [6] bazuj¹c na danych statystycznych dla
jednostek samorz¹du terytorialnego zawartych w spisie GUS
2009 [2], natomiast potencja³ techniczny biomasy mo¿liwej do
wykorzystania na cele energetyczne przyjêto na podstawie prac
[1, 4].

Na analizowanych terenach wiejskich województwa pod-
karpackiego popyt na ciep³o jest silnie zró¿nicowany i waha siê
od 417 TJ w powiecie bieszczadzkim do 4206 TJ w powiecie
rzeszowskim, przy wspó³czynniku zmiennoœci tego zapotrze-
bowania wynosz¹cym 49% (rys. 1). Ca³kowite zu¿ycie ciep³a
na obszarach wiejskich województwa wynosi 33,4 PJ.

Wyniki badañ i ich analiza

Rys. 1. Zu¿ycie ciep³a i potencja³ techniczny biomasy na cele
energetyczne w powiatach województwa podkarpackiego
Fig. 1. Heat consumption and technical potential of biomass for
energy purposes in the districts of Podkarpackie

Iloœæ biomasy mo¿liwej do wykorzystania na cele
energetyczne w poszczególnych powiatach waha sie od 196 TJ
w powiecie ³añcuckim do 346 TJ w powiecie bieszczadzkim.
Potencja³ techniczny biomasy mo¿liwej do wykorzystania
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energetycznego w województwie wynosi 7,64 PJ. Daje to
mo¿liwoœæ pokrycia zapotrzebowania na ciep³o w ok. 23%.

Rys. 2. Zró¿nicowanie udzia³u biomasy w pokryciu zapotrze-
bowania na ciep³o na obszarze województwa podkarpackiego
Fig. 2. Differentiation of the share of biomass in meeting the
demand for heat in Podkarpackie voivodship areas

Tab. 1. Stopnie przynale¿noœci obiektów do klas rozmytych*
Table 1. Grades of appurtenance of objects to fuzzy clusters*

* za istotny stopieñ przynale¿noœci do klasy przyjêto wartoœæ co najmniej 0,3
* the essential grade of membership to the cluster is a magnitude at least 0,3

Powiat
Stopieñ przynale¿noœci do klasy

bieszczadzki

brzozowski

dêbicki

jaros³awski

jasielski

kolbuszowski

kroœnieñski

leski

le¿ajski

lubaczowski

³añcucki

mielecki

ni¿añski

przemyski

przeworski

ropczycko-sêdziszowski

rzeszowski

sanocki

stalowowolski

strzy¿owski

tarnobrzeski

S1

0,00

0,73

0,76

0,33

0,73

0,48

0,72

0,00

0,68

0,00

0,81

0,61

0,36

0,35

0,71

0,68

0,73

0,31

0,57

0,73

0,65

S2

0,23

0,27

0,24

0,67

0,27

0,52

0,28

0,66

0,32

0,64

0,19

0,39

0,64

0,65

0,29

0,32

0,27

0,69

0,43

0,27

0,35

S3

0,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,34

0,00

0,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zró¿nicowanie popytu na ciep³o, a tak¿e mo¿liwoœci jego
zaspokojenia poprzez energetyczne wykorzystanie biomasy
badano grupuj¹c powiaty przy wykorzystaniu elementów teorii
zbiorów rozmytych [3, 5]. W pracy zastosowano metodê
iteracyjn¹, wykorzystuj¹c pojêcie rozmytego œrodka ciê¿koœci
[7] tworz¹c trzy klasy rozmyte S1, S2, S3, w których skupiono
powiaty o ma³ym, œrednim i du¿ym udziale biomasy w pokry-
ciu zapotrzebowania na ciep³o. Zastosowanie klasyfikacji roz-
mytej przy grupowaniu powiatów pod wzglêdem zaspokoje-
nia potrzeb cieplnych przez energetyczne wykorzystanie bio-
masy da³o mo¿liwoœæ uzyskania szerszych informacji o po-
szczególnych klasach, dziêki analizie zró¿nicowania stopni
przynale¿noœci obiektów do poszczególnych klas. Wyniki obli-
czeñ, w których okreœlono stopnie przynale¿noœci obiektów do
klas rozmytych zestawiono w tab. 1 i zobrazowano na rys. 2.

Do klasy S3 nale¿y powiat bieszczadzki, w którym udzia³
biomasy w zaspokojeniu potrzeb cieplnych jest najwiêkszy
w województwie. Istotne stopnie przynale¿noœci do tej klasy
maj¹ jeszcze powiaty leski i lubaczowski. W klasie S2 najwy¿-
szym stopniem przynale¿noœci charakteryzuj¹ siê powiaty
jaros³awski, leski, lubaczowski, ni¿añski, przemyski oraz
sanocki. Najwiêcej powiatów województwa przynale¿y do
klasy S1, a za jej reprezentantów mo¿na uznaæ powiat
brzozowski, dêbicki, jasielski, ³añcucki i strzy¿owski. Ponad
po³owa powiatów ma znacz¹ce stopnie przynale¿noœci do
dwóch klas.

Analizuj¹c zró¿nicowanie przestrzenne powiatów mo¿na
zauwa¿yæ, ¿e najwy¿szy udzia³ biomasy w zaspokojeniu
potrzeb cieplnych wystêpuje w powiatach wschodnich woje-
wództwa, najni¿szy zaœ w powiatach ziemskich zlokalizo-
wanych wokó³ najwiêkszych miast regionu (Rzeszowa i Kro-
sna) oraz bêd¹cych z nimi w bezpoœrednim s¹siedztwie.
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DIFFERENTIATION ANALYSIS OF THE SHARE OF BIOMASS IN MEETING

THE DEMAND FOR HEAT IN PODKARPACKIE VOIVODSHIP AREAS

Summary

This article presents an analysis of energy consumption and energy potential of biomass in various districts of Podkarpackie, and
examines its diversity. Demand for heat in rural areas of the region stands at about 33.4 PJ. Potential of biomass, which can be used for
energy purposes is 7.64 PJ. On this basis it is estimated that the share of biomass in meeting heating needs in the region may reach 23%.
To determine the spatial variation of biomass in meeting the demand for heat in the Podkarpackie the fuzzy sets theory was used. The
highest share of biomass in meeting the needs of heat occurs in the eastern districts of the region, lowest in districts located around the
largest cities in the region and adjacent.
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