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GEOINFORMACJA – synonim informacji geograficznej; 

 informacja uzyskiwana poprzez interpretację danych 

 przestrzennych, są to wszelkie dane, które można 

 zlokalizować w przestrzeni;  

 geoinformacja zajmuje się zbieraniem, 

 pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem, 

 przesyłaniem, analizą oraz interpretacją danych 

 geoprzestrzennych. 

BIOMASA - stałe lub ciekłe substancje pochodzenia 

 roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają 

 biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów  

 i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, 

 przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także 

 części pozostałych odpadów, które ulegają 

 biodegradacji, a w szczególności surowce rolnicze. 

(Dz.U.2006 nr 169 poz.1199 – o biokomponentach i biopaliwach ciekłych) 



Nieodnawialne źródła energii – 

źródła energii, które ulegają 

zupełnemu wyczerpaniu; 

• węgiel kamienny 

• węgiel brunatny 

• ropa naftowa 

• gaz ziemny 

• rudy metali 

• pierwiastki 

promieniotwórcze 

Odnawialne źródła energii –  

w skrócie OZE, źródła energii, 

których zasoby uzupełniają się  

w naturalnych procesach; 

• energia biomasy 

• energia Słońca 

• energia wiatru 

• energia geotermalna 

• energia wody 



BIOMASA 

Biopaliwa ciekłe 
 

- biodiesel – paliwo 

rzepakowe, 

- bioetanol, 

- biometanol, 

- biooleje –naturalne 

oleje roślinne, 

 

Biopaliwa stałe 
 

- drewno opałowe (np. 

zrębki, trociny, ścinki, 

brykiet, pelety), 

- pozostałości z rolnictwa: 

słoma zbóż, rzepaku i upraw 

energetycznych, 

- odpady z produkcji 

zwierzęcej, 

- osady ściekowe 

odwodnione, 

- rośliny energetyczne  

i trawiaste, 

- inne  

przemysłowe  

odpady  

organiczne, 

 

Biopaliwa gazowe 
 

- biogaz rolniczy 

(fermentacja 

gnojowicy), 

- biogaz z fermentacji 

odpadów przetwórstwa 

spożywczego, 

- biogaz z fermentacji 

osadów ściekowych, 

- biogaz wysypiskowy, 

 

 



• drewno i odpady z przerobu drewna (np. drewno kawałkowe, trociny, 

zrębki, pelet) 

• rośliny pochodzące z upraw energetycznych (np. wierzba 

energetyczna, topole, ślazowiec pelsywański, miskant olbrzymi) 

• produkty rolnicze oraz odpady organiczne z rolnictwa (np. słoma, 

siano, rzepak, pozostałości z przerobu owoców) 

• frakcje organiczne odpadów komunalnych oraz komunalnych 

osadów ściekowych 

• niektóre odpady przemysłowe (np. z przemysłu papierniczego) 



Podstawą europejskiej polityki energetycznej do 2020 r. są: 

1. 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu  

z 1990 r.; 

2. 20% zmniejszenie zużycia energii; 

3. 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii w UE  

do 2020 r. 

Celem strategicznym polityki państwa polskiego jest zwiększanie 

wykorzystania zasobów energii odnawialnej, tak aby udział tej energii  

w finalnym zużyciu energii brutto osiągnął w 2020 roku 15%. 
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Wyróżniamy cztery podstawowe grupy roślin energetycznych: 
 

• rośliny uprawne jednoroczne: zboża, konopie, kukurydza, rzepak, 

słonecznik, sorgo sudańskie, trzcina; 

• rośliny drzewiaste szybkiej rotacji: topola, osika, wierzba, eukaliptus; 

• szybkorosnące, rokrocznie plonujące trawy wieloletnie: miskanty, 

trzcina, mozga trzcinowata, trzcina laskowa; 

• wolnorosnące gatunki drzewiaste; 

Dla celów energetycznych w Polsce 
najczęściej uprawia się rośliny szybko 
rosnące takie jak: 
 

 wierzba wiciowa (energetyczna) 
 ślazowiec pensylwański 
 słonecznik bulwiasty - topinambur 
 róża wielokwiatowa 
 rdest sachaliński 
 różne odmiany traw wieloletnich 



• mapa glebowo-rolnicza 1:100 000  
• mapa użytkowania terenu Corine 2000  
• mapa elewacji terenu (DEM)  
• mapa hydrograficzna 1:300 000  
• mapa opadów rocznych wg Modelu Agroklimatu IUNG 
• mapa obszarów chronionych 

mapa dostępności terenu pod 
uprawę roślin energetycznych 
(Miskant, Ślazowiec, Wierzba 
energetyczna)  
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Zadanie programu wieloletniego nr 1.4  
„Ocena możliwości wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii pochodzenia 
rolniczego oraz ich wpływu na środowisko  
i bezpieczeństwo żywnościowe Polski” 



WWW.BIOMASA.PW.IUNG.PULAWY.PL/ 
GEOPORTAL_ZASOBY_BIOMASY.HTML 
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