
ZIELONA ENERGIA -
ODPOWIEDZIALNY
WYBÓR ?



Zielona Energia to energia generowana z naturalnych
źródeł przyrodniczych, które stanowią alternatywę np. dla
nieodnawialnych surowców.

W Polsce  energia odnawialna uzyskiwana jest dzięki
wykorzystaniu promieniowania słonecznego, wiatru,
wody, stałej biomasy, biogazu i biopaliw. 
 

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii (OZE)
powoduje zmniejszenie szkodliwych skutków przemysłu
energetycznego na naturę, przede wszystkim poprzez
zmniejszenie emisji szkodliwych substancji np. gazów
cieplarnianych (przykłady).



ustanowienia wspólnych zasad promowania energii ze źródeł
odnawialnych,
obowiązkowych ogólnych celów krajowych w aspekcie całkowitego
udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym jej zużyciu,
udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, 
zasad statystycznych przekazów między państwami członkowskimi,
wspólnych projektów między państwami członkowskimi,
odnosi się do zasad współpracy z państwami trzecimi (spoza UE),
zasad gwarancji pochodzenia, procedur administracyjnych,
informacji i szkoleń,
dostępu energii ze źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej,
kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biopaliw i biopłynów.

Czym jest DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych ?
(zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE
oraz 2003/30/WE)
 
Dotyczy ona:

 
Źródło i więcej informacji: eur-lex.europa.eu
 
 
 



ekologiczna forma (nie pogłębia efektu cieplarnianego, nie
zanieczyszcza powietrza), 
możliwość bezpośredniej przemiany na energię elektryczną,
możliwość budowy na nieużytkach,
nie wymaga kosztów paliwa,

Przykłady odnawialnych źródeł energii: 
 
Elektrownia wiatrowa - sposób pozyskiwania energii elektrycznej przy
wsparciu turbin wiatrowych napędzanych wiatrem.
 
Energetyka słoneczna - polega na przetwarzaniu światła
słonecznego na energię elektryczną.
 
Korzyści to m.in.: 

 
Fotowoltaika jest coraz częściej wykorzystywana w
gospodarstwach domowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



przyjazne dla środowiska, nie degraduje go, 
nie powoduje efektu cieplarnianego,
nie zanieczyszcza powietrza,
nie wykorzystuje paliw,
są tańsze w użytkowaniu niż tradycyjne elektrownie oraz prostsze i
łatwiejsze w eksploatacji.

Elektrownia wodna - wykorzystuje ona energię wody do wytworzenia
energii elektrycznej. 
Korzyści to m.in.: 

zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w stosunku do
tradycyjnych elektrowni (np. mniejsza zawartość siarki niż w
klasycznym węglu),
możliwość wykorzystania lokalnych źródeł ich pochodzenia,
mniejsze koszty pozyskania masy jako paliwa.

Biomasa -  to ulegające biodegradacji produkty pozostałości produkcji
rolnej pochodzenia  roślinnego i zwierzęcego, pozostałości produkcji
leśnej, rybołóstwa, obejmuje również ulegające biodegradacji odpady
przemysłowe i komunalne. 
Korzyści to m.in: 

 
 
 
 
 



PRZYKŁADY PROGRAMÓW 
WSPIERAJĄCYCH ZIELONĄ ENERGIĘ

Program CZYSTE POWIETRZE
 
Celem programu „Czyste powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do
atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem
przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie
wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła
ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac
termomodernizacyjnych budynku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:
 
Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła.
Docieplenie przegród budowlanych.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.Instalacja
odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).Montaż
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 
 
Sposób składania wniosków:
 
Wnioski przyjmowane są w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki
wodnej (wfośigw) właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, a także w
gminach, które podpisały porozumienie z wfośigw. Lista gmin, które podpisały porozumienia
w sprawie współpracy przy realizacji Programu z wojewódzkimi funduszami ochrony
środowiska i gospodarki wodnej znajdują się na stronach wfośigw.
 

Uwaga! Koszty inwestycji nie mogą zostać poniesione przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie!

 
Źródło oraz więcej informacji: nfosigw.gov.pl



Program MÓJ PRĄD
 
Kto może skorzystać z programu?
 
Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię
elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę
kompleksową(z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem
energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci
energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.
 
O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się jeśli:Twoja instalacja
jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej(m.in.
posiadasz licznik dwukierunkowy);Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o
mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;Wydatki
poniosłeś od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą
datą;Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji;
 
 
 
 
 
 
 
Co zyskasz?
 
Zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 5000 zł na
instalację.Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.Koszty inwestycji, które
nie zostały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku (ulga
termomodernizacyjna).
 
Źródło oraz więcej informacji: nfosigw.gov.pl
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DZIAŁAJĄCY W LUBUSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM.
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ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ


