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„Zielone technologie” w Roztoczański Park Narodowy

• urządzeń ochrony środowiska: termomodernizacja, odnawialne źródła energii –

panele słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, piece na biomasę, 

oczyszczalnie hydrofitowe, odzyskiwanie wód opadowych do celów sanitarnych i 

gospodarczych,

• substancji mieszkaniowej,

• obiektów administracyjnych w tym zabytkowej siedziby Parku,

• monitoring skutków wprowadzonych technologii,

• infrastruktury związanej z udostępnianiem Parku

• dróg wewnętrznych, parkingi, mała architektura drewniana Parku. 

Monitorowanie stanu, utrzymanie, adaptacja do istniejących potrzeb, modernizacja posiadanej 

infrastruktury  

Zabezpieczenie materialne funkcjonowania RPN

Systemy istniejące

OZE/zielone technologie

ilość

Termomodernizacja 12

Instalacje solarne 20

Fotowoltaika 5

Pompy ciepła 4

Oświetlenia led 2

Wody opadowe 1

Oczyszczalnie hydrofitowe 3

Oczyszczalnie biologiczne 4

5

Systemy projektowane

OZE/zielone technologie

ilość

Termomodernizacja 2

Instalacje solarne 0

Fotowoltaika 6

Pompy ciepła 2

Oświetlenia led 1

Wody opadowe 1

Oczyszczalnie hydrofitowe 2 ?

Oczyszczalnie biologiczne 0



• Likwidacja azbestu,

• Odnawialne źródła energii,

• Termomodernizacje,

• Systemy wykorzystania wód opadowych,

• Stosowanie oszczędnych i nowoczesnych technologii związanych 

z wykorzystaniem gazu i drewna,

• Ekologiczne środki transportu; samochody hybrydowe, w planie 

elektryczne,

• Efektywne oczyszczalnie ścieków i kanalizowanie obiektów w Parku,

• Technologie oszczędzające wodę,

• Wykorzystanie wód opadowych do celów technicznych,

• Oczyszczalnie hydrofitowe.





Wykonanie projektu termomodernizacji RCNE

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii:

Wytyczne do realizacji projektu:

• kubatura obiektu 6700 m3

• powierzchnia użytkowa 1155 m2

• zapotrzebowanie na ciepło – około 150 kW

• moc elektryczna  – około 80 kW

Według założeń projektowych zainstalowano:

▪ baterię kolektorów słonecznych o powierzchni 74 m2

▪ pompy ciepła solanka-woda o łącznej mocy cieplnej 170 kW

▪ baterię ogniw fotowoltaicznych o powierzchni 150 m2 i mocy 0,021 MW

▪ rezerwowe źródło ciepła – kocioł na biomasę o mocy 150 kW

▪ zintegrowany system sterowania pracą urządzeń cieplnych

▪ przekształtniki DC/AC oraz układ pomiarowy – umożliwiające połączenie instalacji

baterii ogniw fotowoltaicznych z siecią energetyki zawodowej a tym samym

sprzedaż nadwyżki wyprodukowanej zielonej energii



Schemat energetyczny obiektu RCNE

Kolektory słoneczne
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Zestawienia tabelaryczne i wykresy
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ROK            MWh

styczeń - grudzień

2015: 1,147  - 2,019 

2016: 1,242 - 0,694

2017: 0,665 – 0,962

2018: 1,617 – 0,710

2019: 0,455 – 1,338

2020: 2,093 – 1,054

2021:    0,786 – 0,660

Zachodzące globalne zmiany klimaty są widoczne w układach regionalnych.

W RPN temperatura grudnia na przestrzeni ostatnich 20 lat (2001-2020)

wzrosła o 5,3 0C, roczna o 2,1 0C, niekorzystny rozkład opadu powoduje (zmniejszony 

opad zimowy), większa ilość zjawisk ekstremalnych, obniżenie się poziomu wód 

gruntowych, powoduje, że mamy do czynienia z suszą. 



Numer slajdu 17 06.06.2022

Energia elektryczna w RPN wraz z fotowoltaiką

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Energia zakupiona [MWh] 164,232 182,636 188,755 183,189 190,841 177,056 191,000

Energia wytworzona [MWh] 77,443 73,862 69,666 74,627 73,126 75,390 67,718

Energia oddana [MWh] 49,443 47,939 44,065 47,467 45,775 47,710 41,868

Zużyta na miejscu [MWh] 27,461 25,923 25,601 27,160 27,351 27,680 25,850

Energia „za darmo” [%] 14,33 12,43 11,94 12,91 12,54 13,52 11,92













Dla zainstalowanych w Roztoczańskim Parku Narodowym systemów 

wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z zastosowaniem odnawialnych 

źródeł energii osiągnięto znaczące ograniczenie emisji dwutlenku węgla 

oraz innych zanieczyszczeń.

Łącznie roczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla w RPN wynosi około 

226 321 kg.

Przy średniej emisyjności CO2 silnika spalinowego około 120 g/km, 

oszczędność emisji CO2 w RPN daje możliwość przejechania 

samochodem około 1 886 008 km.

Długość równika — 40 075,704 km; 47 okrążeń

Efekt ekologiczny wprowadzania „zielonych technologii”.



Wody opadowe i oczyszczalnie hydrofitowe

System wód opadowych do mycia 

pojazdów przy dyrekcji RPN



Wody opadowe i oczyszczalnie hydrofitowe

Oczyszczalnia hydrofitowa przy leśniczówce RPN,

ul. Biłgorajskiej w Zwierzyńcu

Oczyszczalnia hydrofitowa przy terenowej bazie edukacyjno-

turystycznej we Floriance „Gajówska Komanówka”

Oczyszczalnia hydrofitowa „jodełka” przy kancelariach obwodów 

ochronnych w Kosobuadach w RPN 



Planowane działania: Budowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w 

Ośrodku Hodowli Zwierząt we Floriance w Roztoczańskim Parku Narodowym. A — stajnia, B —

stodoła
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