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Efekty zewnêtrzne wytwarzania energii w Ÿród³ach
lokalnych na obszarach cennych przyrodniczo

STRESZCZENIE. Efekty zewnêtrzne powstaj¹ce w procesach wytwarzania energii na obszarach cen-
nych przyrodniczo charakteryzuj¹ siê pewn¹ specyfik¹ wynikaj¹c¹ ze specyficznych warun-
ków tych terenów. Lokalne planowanie energetyczne, uwzglêdniaj¹ce w kryterium wyboru
scenariusza rozwoju energetyki koszty zewnêtrzne, wymagaj¹ce w pierwszej kolejnoœci iden-
tyfikacji efektów zewnêtrznych. Nale¿y braæ pod uwagê zarówno efekty zewnêtrzne œrodo-
wiskowe jak i spo³eczne. Zagadnienie staje siê jeszcze bardziej z³o¿one, kiedy chce siê
uwzglêdniæ pe³ny cykl ¿ycia urz¹dzenia lub efekty zewnêtrzne ci¹gnione. Z³o¿onym proble-
mem jest równie¿ rozdzielenie efektów zewnêtrznych powodowanych przez lokaln¹ ener-
getykê oraz inne przyczyny, lokalne i pozalokalne.

S£OWA KLUCZOWE: obszary cenne przyrodniczo, zaopatrzenie w energiê, efekty zewnêtrzne

Wprowadzenie

Obszary cenne przyrodniczo, zajmuj¹ce w Polsce stosunkowo du¿¹ powierzchniê obsza-
ru kraju, zu¿ywaj¹ nieproporcjonalnie ma³o energii, w stosunku do œredniej krajowej.
Wynika to z faktu niewielkiego uprzemys³owienia tych terenów. W przewa¿aj¹cej iloœci
energia na obszarach cennych przyrodniczo (OCP) zu¿ywana jest na cele komunalno-
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-bytowe. Byæ mo¿e z tego powodu gospodarka energetyczna na tych, bardzo specyficznych
i wymagaj¹cych szczególnej uwagi, terenach nie by³a przedmiotem wnikliwych badañ.

Funkcjonuj¹ce w polskich przepisach wymagania odnoœnie wielkoœci dopuszczalnych
oddzia³ywañ na œrodowisko Ÿróde³ energii, zarówno cieplnej jak i elektrycznej, dotycz¹
du¿ych wytwórców, produkuj¹cych energiê na skalê przemys³ow¹. �ród³a indywidualne,
o ma³ych mocach (tzw. Ÿród³a niskiej emisji), s¹ praktycznie poza wszelk¹ kontrol¹ oraz
poza regulacjami prawnymi i normalizacyjnymi. �ród³a tego typu nie posiadaj¹ ¿adnych
urz¹dzeñ ograniczaj¹cych emisje do œrodowiska i tym samym nie ma mo¿liwoœci ich
kontroli. Najczêœciej s¹ to urz¹dzenia o niskiej sprawnoœci energetycznej. Tymczasem na
obszarach ma³ych miast, a tym bardziej wsi Ÿród³a tego typu s¹ dominuj¹ce. Wiadomo, ¿e
wszystkie zwi¹zki niepo¿¹dane wytworzone w procesie spalania w instalacjach w bu-
dynkach mieszkalnych jedno- lub dwukondygnacyjnych, o niewysokich emitorach bêd¹
oddzia³ywa³y na œrodowisko w najbli¿szym otoczeniu i nie zostan¹ uniesione na du¿e
odleg³oœci. Z powy¿szego wynika potrzeba uwzglêdniania rozwoju i modernizacji istnie-
j¹cych lokalnych Ÿróde³ energii w planach energetycznych opracowanych w oparciu
o obiektywne analizy i kryteria, bêd¹cych elementem strategii zrównowa¿onego rozwoju
obszarów cennych przyrodniczo (OCP). Istniej¹ te¿ inne przes³anki, wskazuj¹ce na potrzebê
w³¹czenia planów dotycz¹cych lokalnej energetyki w strategiê zrównowa¿onego rozwoju
obszarów cennych przyrodniczo. Wynikaj¹ one ze spo³ecznych oddzia³ywañ energetyki
lokalnej, co jest nie bez znaczenia dla czêsto s³abo rozwiniêtych gospodarczo i borykaj¹cych
siê z wa¿nymi problemami spo³ecznymi obszarów o ponadprzeciêtnych walorach przyrod-
niczych. Uwzglêdnienie w rachunku ekonomicznym modernizacji i rozwoju energetyki
lokalnej na obszarach przyrodniczo cennych kosztów i korzyœci wynikaj¹cych z wy¿ej
wymienionych oddzia³ywañ Ÿróde³ energii pozwoli³oby na wybór najkorzystniejszego wa-
riantu opartego na kryterium realizuj¹cym zasady zrównowa¿onego rozwoju. Wymaga to
jednak z jednej strony identyfikacji efektów zewnêtrznych wynikaj¹cych z zastosowania
potencjalnie mo¿liwych do wdro¿enia praktycznego technologii wytwarzania energii na
danym obszarze, a z drugiej opracowania daj¹cych siê w miarê prosto wykorzystaæ i z do-
stateczn¹ dok³adnoœci¹ oddaj¹cych rzeczywistoœæ, metod szacowania kosztów i korzyœci
zewnêtrznych wynikaj¹cych z wyst¹pienia efektów zewnêtrznych.

Oddzia³ywanie œrodowiskowe i spo³eczne

lokalnych Ÿróde³ energii

W artykule przez efekty zewnêtrzne rozumie siê rezultaty oddzia³ywania procesów
wytwarzania energii na otoczenie wytwórcy, tj. na lokalne œrodowisko przyrodnicze oraz
lokaln¹ sytuacjê spo³eczn¹ (rys. 1).

W³¹czenie do rachunku efektywnoœci ekonomicznej przedsiêwziêæ z zakresu energetyki
lokalnej, kosztów i korzyœci zewnêtrznych wymaga w pierwszym rzêdzie ich identyfikacji.
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Nale¿y sobie zadaæ sprawê z faktu, ¿e tak koszty jak i korzyœci zewnêtrzne zaopatrzenia
w energiê obszarów o szczególnym charakterze, jakim s¹ tereny cenne przyrodniczo, bêd¹
odbiega³y zarówno co do rodzaju wystêpuj¹cych efektów zewnêtrznych, jak i ich pie-
niê¿nego wymiaru od obszarów nie posiadaj¹cych takich walorów przyrodniczych. Nale¿y
te¿ wzi¹æ pod uwagê, ¿e istniej¹ce na takich szczególnych terenach Ÿród³a energii s¹
niewielkimi Ÿród³ami scentralizowanymi lub czêœciej s¹ to Ÿród³a indywidualne.

Rozpatruj¹c potencjalne kierunki modernizacji lub rozwoju lokalnych Ÿróde³ energii na
obszarach cennych przyrodniczo, nale¿y rozwa¿yæ efekty zewnêtrzne, powodowane przez
poszczególne, mo¿liwe do zastosowania, technologie wytwórcze energii, zarówno cieplnej
jak i elektrycznej oraz w³¹czyæ do rachunku efektywnoœci przedsiêwziêæ rozwojowych
i modernizacyjnych energetyki lokalnej oszacowane w wartoœciach pieniê¿nych efekty
zewnêtrzne, zarówno œrodowiskowe jak i spo³eczne. Pominiêcie spo³ecznych efektów zew-
nêtrznych wytwarzania energii na OCP, przy uwzglêdnieniu jedynie œrodowiskowych, mo¿e
prowadziæ do wypaczonych kierunków rozwoju zaopatrzenia w energiê rozpatrywanych
obszarów, ograniczaj¹cych lokalne wytwarzanie energii a preferuj¹cych przesy³ energii
spoza rozpatrywanego obszaru, co stawia³oby w uprzywilejowanej pozycji energiê elek-
tryczn¹.

Rozwa¿aj¹c efekty zewnêtrzne energetyki lokalnej na obszarach przyrodniczo cennych
mo¿na wyró¿niæ m. in. efekty oddzia³ywania procesów wytwarzania energii na œrodowisko.
Oddzia³ywanie to mo¿e mieæ charakter ograniczenia u¿ytecznoœci œrodowiska dla innych
podmiotów gospodarczych, powoduj¹c ograniczenie ich mo¿liwoœci wytwórczych lub
zwiêkszenie kosztów wytwarzania — efekty œrodowiskowe produkcyjne (rys. 1). Oddzia-
³ywanie procesów wytwarzania i przesy³u energii mo¿e mieæ te¿ charakter pozaprodukcyj-
ny — wówczas, kiedy wp³yw energetyki lokalnej powoduje negatywne zjawiska w ekosys-
temie, nie maj¹ce bezpoœredniego wp³ywu na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lokalnych przed-
siêbiorstw, np.:
� ograniczenie bioró¿norodnoœci (wyeliminowanie gatunku na skutek zanieczyszczeñ œro-

dowiska),
� ograniczenie populacji okreœlonych gatunków flory lub fauny, co w d³u¿szym okresie

czasu prowadziæ mo¿e do zaburzeñ równowagi ekosystemu i trudnych do przewidzenia
skutków ¿ycia przyrodniczego na tym obszarze,
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� zamieranie gatunków u¿ytkowanych gospodarczo na obszarach, które podlegaj¹ ochro-
nie i nie jest na nich prowadzona dzia³alnoœæ gospodarcza, a tym samym podmioty
gospodarcze nie korzystaj¹ ze œrodowiska na tym obszarze w celu pozyskiwania su-
rowców (np. drewna, runa leœnego itp.).
Wszystkie wymienione powy¿ej przyk³adowe efekty wytwarzania energii w Ÿród³ach

lokalnych s¹ szczególnie niepo¿¹dane, gdy dotycz¹ obszarów o najwy¿szych walorach
przyrodniczych. W planowaniu przedsiêwziêæ z zakresu energetyki, unikanie tego typu
oddzia³ywañ, powinno byæ pierwszoplanowym kryterium uznania technologii, za
rozwi¹zanie dopuszczalne.

Efekty zewnêtrzne pozaprodukcyjne s¹ trudne do w³¹czenia do rachunku ekonomicz-
nego, gdy¿ rynek nie okreœla ich wartoœci, a to implikuje problemy z wyra¿eniem ich ceny
w formie pieniê¿nej.

Inny rodzaj oddzia³ywania wytwarzania energii na obszarach o szczególnych walorach
przyrodniczych — to oddzia³ywanie spo³eczne. Mo¿na wyró¿niæ efekty spo³eczne bez-
poœrednie, zwi¹zane np. wp³ywem procesów zaopatrzenia w energiê OCP na lokalny rynek
pracy (zaliczane generalnie do grupy efektów spo³ecznych produkcyjnych, czyli zwi¹zanych
z wytwarzaniem okreœlonych dóbr lub inaczej rzecz ujmuj¹c prowadzon¹ dzia³alnoœci¹
gospodarcz¹ bazuj¹c¹ na istnieniu lokalnych Ÿróde³ energii):
� zatrudnienie w zak³adach wytwórczych energii,
� zatrudnienie w lokalnym przemyœle wytwarzaj¹cym urz¹dzenia energetyczne,
� zatrudnienie przy przygotowaniu lub dystrybucji paliwa,
� zatrudnienie w obs³udze przedsiêbiorstw zwi¹zanych z lokaln¹ energetyk¹ (urzêdy,

banki).
Powstaj¹ce dziêki funkcjonowaniu lokalnej energetyki miejsca pracy odci¹¿aj¹ zarówno

bud¿et pañstwowy, jak i bud¿ety gmin z kosztów zwi¹zanych z bezrobociem. Nie tylko
kosztów wyp³aty zasi³ków, ale te¿ kosztów poœrednich, jakie powoduje bezrobocie.

Inny charakter maj¹ efekty spo³eczne poœrednie, przenoszone przez efekty œrodowis-
kowe na sferê spo³eczn¹. Do tego typu efektów wywo³anych dzia³alnoœci¹ wytwórcz¹ Ÿróde³
energii mog¹ byæ zaliczone nasilenie siê wystêpowania okreœlonych schorzeñ zwi¹zanych
z zanieczyszczeniem np. powietrza. Nale¿¹ one do efektów spo³ecznych pozaprodukcyj-
nych. W grupie tej mog¹ znaleŸæ siê te¿ zjawiska zwi¹zane z migracjami ludnoœci spo-
wodowanymi powstawaniem nowych miejsc pracy lub ograniczaniem iloœci tych miejsc na
skutek ograniczenia rozwoju energetyki lokalnej.

Analizuj¹c efekty zewnêtrzne wytwarzania energii w Ÿród³ach lokalnych na OCP nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e zarówno œrodowiskowe, jak i spo³eczne zale¿ne s¹ w istotny sposób od
wybranej technologii wytwarzania. Zauwa¿yæ te¿ nale¿y zale¿noœæ miêdzy charakterem
OCP, technologi¹ wytwarzania energii oraz powstaj¹cymi efektami zewnêtrznymi. Nale¿y
tu podkreœliæ, ¿e jak dotychczas nie istnieje technologia przetwarzania jednego rodzaju
energii w inny, która by³aby ca³kowicie obojêtna dla œrodowiska, w szczególnoœci dla
œrodowiska obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych. Nawet Ÿród³a odnawialne
energii w wielu przypadkach nie s¹ mo¿liwe do zaakceptowania na OCP, np. elektrownie
wodne, zawsze w okreœlonym stopniu zak³ócaj¹ce stosunki wodne, na rzekach bêd¹cych
obszarem chronionej przyrody (np. Biebrza, Narew), elektrownie wiatrowe — w pobli¿u
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obszarów ochrony ptactwa. To najprostsze i najbardziej spektakularne przyk³ady. Jeszcze
wiêcej kontrowersji w kwestii wyboru Ÿróde³ energii dla zasilania energi¹ OCP pojawia siê,
kiedy rozpatrujemy ca³y okres ¿ycia urz¹dzeñ wytwórczych, od momentu pozyskania
surowców na wyprodukowanie tych urz¹dzeñ, poprzez proces ich produkcji, nastêpnie okres
eksploatacji oraz proces utylizacji po zakoñczeniu u¿ytkowania (tab. 1).

W tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê na specyfikê rozpatrywania efektów lokalnych
wytwarzania energii. W przypadku wykorzystania np. biomasy do wytwarzania energii
cieplnej na OCP, efekty procesu spalania biomasy bêd¹ oddzia³ywa³y bezpoœrednio na
œrodowisko najbli¿szej okolicy, w przypadku natomiast np. wykorzystania mo¿liwie szero-
kiego Ÿróde³ solarnych, g³ówne efekty wytwarzania energii, wystêpuj¹ce g³ównie w okresie
przedprodukcyjnym, bêd¹ powstawa³y poza terenem o szczególnych walorach przyrodni-
czych. Maksymalizacja korzyœci wynikaj¹cych z pracy Ÿróde³ energii, uwzglêdniaj¹ca
koszty wewnêtrzne wytwórcy oraz lokalne koszty i korzyœci zewnêtrzne (œrodowiskowe
i spo³eczne) oparte na zidentyfikowanych i oszacowanych efektach zewnêtrznych, powinna
byæ podstaw¹ planowania zrównowa¿onego rozwoju i modernizacji energetyki na obszarach
cennych przyrodniczo.
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TABELA 1. Emisje zanieczyszczeñ do atmosfery powodowane przez wykorzystanie ró¿nych Ÿróde³
energii odnawialnej w pe³nym cyklu energetycznym (na podstawie [1])

TABLE 1. Pollution emission caused by the use of different sources of renewable energy in full
cradle to grave cycle of energy producing devices

Wyszczególnienie
CO2 CH4 Py³y NOx SO2

g/kW·h mg/kW·h mg/kW·h mg/kW·h mg/kW·h

S³oneczne fotowoltaiczne 319 883 118 408 494

S³oneczne amorficzne 198 659 105 298 436

Wiatrowe 600 kW 38 169 19 55 71

Wiatrowe 1,5 MW 33 160 17 46 65

Hydroelektr. 500 kW 32 135 16 56 55

Hydroelektr. 3,5 MW bd 123 12 45 42

EJ z przerobem paliwa 17 — 25 47 72

Biomasa , odpady leœne* — — 49 350 87

* Wy³¹cznie proces spalania



Lokalne i pozalokalne efekty zewnêtrzne wytwarzania energii

Zaopatrzenie w energiê obszarów cennych przyrodniczo powoduje efekty zewnêtrzne
dla najbli¿szej okolicy (lokalne) oraz oddzia³ywuje na ró¿ne sfery ¿ycia gospodarczego
i spo³ecznego poza najbli¿szym otoczeniem (efekty pozalokalne) (rys. 2). Rozdzielenie
ich w wielu przypadkach nastrêcza znaczne problemy. Jeœli rozpatrywano by okres przed-
produkcyjny, to np. urz¹dzenia wytwórcze energii cieplnej mog¹ byæ produkowane na
analizowanym obszarze lub poza nim, w zale¿noœci od wykorzystywanych przez miesz-
kañców typów urz¹dzeñ i preferencji odnoœnie producenta. Podobnie problemy rozdzielenia
efektów lokalnych i pozalokalnych wystêpuj¹ w doniesieniu do okresu poprodukcyjnego,
tzn okresu, kiedy nastêpuje utylizacja urz¹dzeñ zdemontowanych po okresie swego ¿ycia
technicznego.

Efekty zewnêtrzne przed i poprodukcyjne s¹ zwi¹zane z nominaln¹ zdolnoœci¹ wy-
twórcz¹ urz¹dzeñ (a zatem z gabarytami urz¹dzeñ i zu¿yt¹ na ich wytworzenie iloœci¹
surowców i energii), mo¿na wiêc je nazwaæ efektami zewnêtrznymi mocy, a koszty zew-
nêtrzne zwi¹zane z tymi efektami — kosztami zewnêtrznymi mocy. Efekty zewnêtrzne
produkcyjne zwi¹zane s¹ z iloœci¹ wytwarzanej energii w okresie eksploatacji urz¹dzeñ,
mog¹ zatem byæ nazywane efektami zewnêtrznymi energii, a zwi¹zane z nimi koszty —
kosztami zewnêtrznymi energii. Te efekty wynikaj¹ z procesów wytwarzania energii w ist-
niej¹cych urz¹dzeniach i zwi¹zane s¹ z czasem u¿ytkowania urz¹dzeñ wytwórczych i iloœci¹
zu¿ywanego paliwa. Szczegó³ow¹ analizê i metodykê szacowania kosztów zewnêtrznych
produkcyjnych (kosztów zewnêtrznych energii) odnaleŸæ mo¿na w pozycji [2] literatury.
A. Graczyk uzasadnia pominiêcie w swojej pracy kosztów zewnêtrznych przed i po-
produkcyjnych szczególnie du¿ymi trudnoœciami metodologicznymi wykonania takich sza-
cunków.

Rozwa¿aj¹c efekty zewnêtrzne oraz w dalszym etapie koszty zewnêtrzne, nale¿a³oby
okreœliæ, na którym ogniwie ³añcucha nale¿y zakoñczyæ liczenie kosztów zewnêtrznych
ci¹gnionych. W etapie produkcyjnym dla zak³adów wytwórczych opartych o paliwa orga-
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Rys. 2. Lokalne i pozalokalne efekty zewnêtrzne wytwarzania energii na obszarach cennych przyrodniczo
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Fig. 2. Local and global external effects of energy production within areas of valuable nature



niczne, efekty zewnêtrzne wytwarzania, przek³adaj¹ce siê na koszty zewnêtrzne zale¿¹ od
iloœci spalanego paliwa. Mo¿liwoœæ spalenia paliwa w kot³ach zak³adów wytwórczych
energii zwi¹zana jest z wydobyciem lub wytworzeniem paliwa, proces ten z kolei wi¹¿e siê
ze specyficznymi dla siebie efektami zewnêtrznymi oraz z efektami zewnêtrznymi trans-
portu paliwa do zak³adów wytwórczych. Mo¿liwoœæ pozyskania paliwa zwi¹zana jest te¿
z efektami zwi¹zanymi z budow¹ np. kopalñ, co równie¿ poci¹ga ze sob¹ koniecznoœæ
zu¿ycia energii i innych surowców itd. £añcuch ten musi zostaæ zamkniêty na pewnym
uzasadnionym etapie.

Na œrodowisko obszarów cennych przyrodniczo ma wp³yw zarówno lokalna energetyka
oraz inny lokalny przemys³ jak te¿ pozalokalny przemys³ i pozalokalna energetyka (rys. 3).
Istotny problem polega na oddzieleniu wp³ywów pozalokalnych i lokalnych. Prostsze jest
okreœlenie emisji lokalnych Ÿróde³ energii w porównaniu do t³a, na które sk³adaj¹ siê
pozosta³e Ÿród³a emisji. Nale¿a³oby porównaæ wielkoœci stê¿eñ zanieczyszczeñ powietrza
w okresie letnim i zimowym. Sytuacja na obszarach cennych przyrodniczo jest w tym
zakresie zwykle prostsza ni¿ gdzie indziej, gdy¿ zazwyczaj nie istniej¹ na nich du¿e Ÿród³a
energii elektrycznej, a jedynie niewielkie scentralizowane, a w ogromnej wiêkszoœci indy-
widualne Ÿród³a energii cieplnej, pracuj¹ce jedynie w sezonie grzewczym.

W literaturze zarówno zagranicznej, jak i krajowej odnaleŸæ mo¿na szereg prac po-
œwiêconych zarówno identyfikacji, metodom jak i próbom liczbowego oszacowania efektów
zewnêtrznych produkcji przemys³owej. Wiele prac podejmuje tematykê strat œrodowis-
kowych powodowanych dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ (np. [2]) i rozpatruje je bardzo obszernie.
Rozwa¿ania te nie dotycz¹ jednak specyficznych warunków wytwarzania energii (st¹d
wynika np. brak rozgraniczenia efektów zewnêtrznych zwi¹zanych z wytwarzan¹ moc¹
i energi¹ elektryczn¹). Nie uwzglêdniaj¹ równie¿ tej czêœci efektów spo³ecznych (nieco
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�ród³o: Opracowanie w³asne

Fig. 3. Interrelationship and influence within areas of valuable nature environment, by both local energy
sources and local industry as well as global sources of environmental pollution



odmiennie równie¿ okreœlanych) wytwarzania energii, które zwi¹zane s¹ ze stymulacj¹
przez lokaln¹ energetykê miejscowego rynku pracy. Prace dotycz¹ce kosztów zewnêtrznych
w energetyce (w³aœciwie elektroenergetyce), np. [3], przedstawiaj¹ spojrzenie systemowe,
rozwa¿aj¹c koszty zewnêtrzne powodowane przez wielkich wytwórców. Nie bior¹ te¿ pod
uwagê kwestii zale¿noœci miejsca wytwarzania energii, a tym samym miejsca generowania
efektów zewnêtrznych i obszaru ich oddzia³ywania, co jest zagadnieniem istotnym w przy-
padku rozwa¿añ dotycz¹cych OCP. Niezbêdne, wiêc wydaje siê poszukiwanie metod licz-
bowego okreœlenia kosztów zewnêtrznych, opieraj¹c siê na wczeœniejszej identyfikacji
efektów zewnêtrznych, dla specyficznych obszarów o najwy¿szej wartoœci przyrodniczej.
W dostêpnej autorce referatu literaturze nie odnaleziono jakichkolwiek wartoœci liczbowych
szacowania kosztów zewnêtrznych wytwarzania energii lub szerzej ujmuj¹c zaopatrzenia
w energiê obszarów cennych przyrodniczo, szczególnie pochodz¹cych od indywidualnych
Ÿróde³ energii, które dominuj¹ na OCP w Polsce. Szacunki strat np. w gospodarce leœnej
wynikaj¹ce z zanieczyszczeñ atmosferycznych odnaleŸæ mo¿na w [4], z tym, ¿e umiesz-
czone w niniejszej pracy wyniki badañ nie uwzglêdniaj¹ specyfiki terenów przyrodniczo
cennych, na których jednym z najistotniejszych zagadnieñ, jednoczeœnie bardzo trudnych do
w³¹czenia do rachunku ekonomicznego w formie pieniê¿nej jest zagro¿enie bioró¿norod-
noœci i naturalnego krajobrazu OCP.

Podsumowanie

Niniejszy referat sygnalizuje du¿y obszar problemów zwi¹zanych z identyfikacj¹,
a w dalszym postêpowaniu szacowaniem efektów zewnêtrznych zaopatrywania w energiê
obszarów cennych przyrodniczo i zawiera jedynie niektóre przyk³ady takich efektów i nie-
które powi¹zania z efektami pozalokalnymi. Stanowi zaledwie przyczynek do dalszych
analiz i badañ.

Zaopatrzenie w energiê obszarów cennych przyrodniczo niesie ze sob¹ wiele zagro¿eñ
œrodowiskowych i spo³ecznych, ale równie¿ wiele korzyœci ekonomicznych i spo³ecznych
dla tych obszarów. W³¹czenie do rachunku efektywnoœci ekonomicznej wytwarzania energii
w skali lokalnej, kosztów zewnêtrznych wymaga w pierwszej kolejnoœci identyfikacji
ró¿nego rodzaju efektów zewnêtrznych wytwarzania energii, dla ró¿nych technologii z uw-
zglêdnieniem specyfiki obszarów, na które wystêpuje oddzia³ywanie procesów wytwór-
czych, a nastêpnie opracowania stosunkowo prostych i ³atwych w zastosowaniu metod
szacowania kosztów poszczególnych efektów. Takie podejœcie do problematyki planowania
energetycznego na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych daje szanse na zrów-
nowa¿ony rozwój lokalnego zaopatrzenia w energiê.
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The external effects of energy production in local sources
within areas of valuable nature

Abstract

The external effects arising in the process of energy production within areas of valuable nature are
characterized by certain peculiarity resulting from specific conditions of those terrains. Planning of
local energy supply requirement has to take into consideration in choice of criterion of the scenario of
power industry development, external costs required in the first place in identification of external
effects. Both environmental external effects as well as social external effects have to be taken into
consideration. The issue becomes even more complex when appreciation of full cycle of life of an
appliance or external drag effect come into view.

Another complex problem is as well the separation of external effect caused by local energy
sources and other causes either local or global.
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