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14 stycznia 2010 r, Szczecin

Propozycje lokalizacji elektrowni 
jądrowych w województwie 

zachodniopomorskim.

dr hab. Mariusz P. Dąbrowski
prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Fizyki; 

kierownik Grupy Roboczej ds. Energetyki Jądrowej   
przy Wojewodzie Zachodniopomorskim 
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Plan referatu:
 1. Energia jądrowa – najwydajniejsze źródło energii.
2. Nasza idea - koegzystencja technologii jądrowych z 

infrastrukturą  turystyczną.
 3. Propozycje lokalizacji elektrowni jądrowych w 

zachodniopomorskim i ich zalety. 
4. Podsumowanie. 
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1. Energia jądrowa – najwydajniejsze źródło energii.

Rozwój cywilizacyjny społeczeństwa wymaga coraz 
większych i wydajniejszych źródeł energii (1,5 mld ludzi 
na Ziemi pozostaje bez dostępu do energii elektrycznej!)

• społeczeństwo przedprzemysłowe – zasoby głównie z 
energii wody (energia 10-6 eV/cząstkę)
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• społeczeństwo przemysłowe – paliwa kopalne (węgiel, 
ropa, gaz)

Milion razy więcej energii (1 eV) na jedną cząstkę!
Problemy: 

- emisja dwutlenku węgla (7 mln ton na 1 GW mocy w 
ciągu roku) i globalne ocieplenie klimatu

- inne szkodliwe substancje: 200.000 ton dwutlenku 
siarki, 200 ton popiołu   

- zasoby ograniczone (maksymalnie na ok. 50-60 lat) 
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  najwydajniejsze źródła energii – wykorzystują oddziaływania 
silne wewnątrz jąder atomowych

Dziesiątki milionów (106 eV) razy więcej energii przypada na 
jedną cząstkę niż ze spalania paliw kopalnych!

E = mc2 

Energia wiązania = „defekt masy” – różnicę 1 grama masy 
mnożymy przez kwadrat prędkości światła, czyli przez 

czynnik równy 90 milionom miliardów  
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Pozyskiwanie energii z procesów jądrowych:

Dwa sposoby pozyskiwania energii z jąder:

1. rozpad jąder ciężkich (rozszczepienie np. uranu 235 – 
zachodziło już w sposób naturalny na Ziemi ok. 2 mld 
lat temu w Oklo w Afryce) – elektrownie jądrowe 

2. łączenie się jąder lekkich (synteza termojądrowa – 
z łatwością zachodzi we wnętrzu Słońca i gwiazd, ale na 

Ziemi nie ma tak silnej grawitacji) – elektrownie 
termojądrowe – projekt ITER – perspektywa 

wykorzystania przemysłowego ok. 50 lat
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Rozpad jąder - fission



Synteza jąder - fusion
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Procesy jądrowe – mało paliwa, dużo energii:



NIEMCY                                                                                                                                   
€ cent/kWh

Węgiel 
brunatny

Węgiel 
kamienny

Ropa Gaz Energia 
jądrowa

Woda Wiatr Słońce

3,3 3,0 3,1 3,6 2,1 7,0 7,0 60

Przykładowe koszty wyprodukowania jednej kWh 
energii w Niemczech.



Bezpieczeństwo – dawki promieniowania wokół EJ nie 
powodują żadnych ujemnych skutków dla zdrowia.



Wybitni ekolodzy z „Greenpeace” zmieniają zdanie o EJ.

Patrick Moore – założyciel „Greenpeace”

„Gdy w latach siedemdziesiątych zakładaliśmy 
Greenpeace, wierzyłem – podobnie jak moi 

współtowarzysze – że energia jądrowa jest synonimem 
jądrowego holokaustu (...) 

Trzydzieści lat później moje poglądy zmieniły się i cały 
ruch proekologiczny powinien pójść w moje ślady, 

ponieważ energetyka jądrowa ma szanse być źródłem 
energii, które uchroni naszą planetę przed 

prawdziwym zagrożeniem: katastrofalną zmianą 
klimatu” 
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wiatr
ropa naftowa
gaz ziemny
węgiel brun. i kam.
elek. jądrowe 
elek. wodne

   
TW   

     15

     10

      5

      0  

przyrost 
 5 TW 

wymiana 
 5 TW 

Potrzeba 10000 dużych elektrowni

po 1GW każda !?

Zapotrzebowanie na energię w niedalekiej przyszłości:
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Kolejne generacje elektrowni jądrowych:
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Kolejne generacje elektrowni jądrowych:

Chinon – gen. I

Magnox (1963-90) 
Belville – gen. II (PWR) 

EPR – gen. III (2011) generacja IV 
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2. Nasza idea - koegzystencja technologii jądrowych 
z infrastrukturą  turystyczną.

Bezemisyjność elektrowni jądrowych pozwala na wkomponowanie 
ich w krajobraz regionów mniej uprzemysłowionych i jednocześnie 
zaspokojenie lokalnego zapotrzebowania na energię bez konieczności 
dalekiego przesyłu.
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Zamek w Chinon, Francja – 10 km od 
 elektrowni jądrowej Chinon nad Loarą

Kilka elektrowni w dolinie turystycznej rzeki Loary: 
Chinon, Saint-laurent, Dampierre, Bellville   

Dolina Loary - Francja
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Gravelines – północna Francja 

Nadwyżka ciepła odprowadzana z elektrowni jądrowej służy lokalnym hodowcom ryb 
powodując ich szybszy wzrost.  
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 Neckarwestheim (Badenia-Wittenbergia) - Niemcy
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Olkiluoto - Finlandia
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Olkiluoto - Finlandia

EPR (European Pressurerized Reactor) 
Europejski Reaktor Ciśnieniowy – najnowsza 

technologia (budowa: Flamanville, Francja 
2011; Olkiluoto, Finlandia, plany: Taishan, 

Chiny; UK; Włochy; USA) – podwójna obudowa 
bezpieczeństwa (wytrzymuje uderzenie B757), 
chwytacz stopionego rdzenia, cztery niezależne 

układy awaryjnego chłodzenia



Wymagania bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej (EUR) gwarantują, że nawet w 

razie awarii nie potrzeba :
• wczesnych działań ochronnych dalej niż 

800 m od EJ
• działań  średnio terminowych dalej niż 3 

km od EJ
• działań długoterminowych dalej niż 800 m 

od EJ

Można zatem z powodzeniem znaleźć takie 
obrazki jak w ...
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Diablo Canyon – Kalifornia, USA
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Los Vandellos - Hiszpania
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3. Propozycje lokalizacji elektrowni jądrowych 
w zachodniopomorskim i ich zalety.

• zalety wynikające z ogólnych wymagań stawianych dla 
lokalizacji elektrowni jądrowych przez IAEA 

(Międzynarodową Agencję Energii Atomowej)
• zalety wynikające z analizy porównawczej lokalizacji w 

innych krajach
• wskazania wynikające z konieczności poprawy 

infrastruktury energetycznej
•wskazania natury społecznej (zapaść lokalnego przemysłu 
(np. stocznia), wzrost bezrobocia w ponad półmilionowej 

aglomeracji Szczecin-Stargard Szczeciński i okolic) 
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Podstawowe wymagania dla lokalizacji elektrowni: 
• stabilność tektoniczna gruntu
• niewielka gęstość zaludnienia

• łatwość znalezienia odpowiedniego obszaru rzędu 100 ha
• dobre połączenia komunikacyjne (wodne – port, lądowe)

• bliskość zbiorników wodnych wymaganych do chłodzenia 
  reaktora (w kolejnym obiegu)

• bliskość odbiorców energii elektrycznej (w tym 
przemysłowych)

• strefa ochronna (800 metrów) 
• poparcie społeczne 

Są bardzo dobrze spełnione dla terenów 
województwa  zachodniopomorskiego!!!
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Grupa Robocza - formularz zgłoszenia lokalizacji:

Opracowany w celu wstępnej analizy lokalizacji na potrzeby Grupy 
Roboczej ds. Energetyki Jądrowej na podstawie następujących 

dokumentów: 

1) „Milestones in the Development of a National Infrastructure for 
Nuclear Power”, IAEA (International Atomic Energy Agency) 
Nuclear Energy Series No. NG-G-3.1, Wiedeń 2007; 

2) „Towards a Nuclear National Policy Statement (Consultation on 
the strategic siting assessment)”, BERR, UK, lipiec 2008; 

3) „Towards a Nuclear National Policy Statement (Government 
response)”, Office for Nuclear Development, UK, styczeń 2009.
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Formularz zgłoszenia lokalizacji:

Formularz zg łos zenia  loka lizac ji elektrow ni 
jądrow ej w  w ojew ództw ie zac hodniopomors kim

A. Dane o lokalizacji oraz informacje ogólne

A1. Opis lokalizacji

1. Nazwa lokalizacji (będzie używana na wszystkich dalszych 
etapach 
zgłoszenia) .......................................................................................
....................

2. Krótki opis lokalizacji (wielkość działki, odległość do 
zabudowań mieszkalnych, obiektów przemysłowych, pobliskie 
zbiorniki wodne)

..........................................................................................................

.

A2. Mapa sytuacyjna w skali 1:10.000 z oznaczeniem granic 
obszaru (jako załącznik).
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Formularz zgłoszenia lokalizacji c.d.:

A3. Informacja na temat właściciela gruntu przeznaczonego pod lokalizację.

............................................................................................................................

.

A4. Informacja na temat odbytych konsultacji społecznych w rejonie 
lokalizacji.

............................................................................................................................

..

  B.  Informacja dotycząca kryteriów mogących mieć wpływ na wybór 
lokalizacji, ale niekoniecznie ją wykluczających.

 B.1 Czy istnieje zagrożenie powodziowe na terenie lokalizacji?

                                  Tak                                                      Nie 

   Jeśli tak, to prosimy podać opis zagrożenia i sposoby jego uniknięcia.

 B.2     Czy ma miejsce erozja brzegowa lub inne zmiany terenu? 

                                  Tak                                                      Nie 

             Jeśli tak, to prosimy podać jakie.
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Formularz zgłoszenia lokalizacji c.d.:

    B.3 Czy w okolicy lokalizacji znajdują się lotniska cywilne? 

                                  Tak                                                      Nie 

             Jeśli tak, to prosimy podać jakie.

B.4 Czy w okolicy lokalizacji znajdują się obiekty wojskowe? 

                                  Tak                                                      Nie 

             Jeśli tak, to prosimy podać jakie. 

B.5 Czy w otoczeniu lokalizacji znajdują się obszary ekologicznie 
chronione? 

                                  Tak                                                      Nie 

             Jeśli tak, to prosimy podać jakie.
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Formularz zgłoszenia lokalizacji c.d.:

    B.6 Czy w otoczeniu lokalizacji znajdują się obszary ważne dla 
dziedzictwa  kultury narodowej lub o szczególnej wartości krajobrazowej? 

                                  Tak                                                      Nie 

             Jeśli tak, to prosimy podać jakie.

B.7 Czy lokalizacja ma dostęp do zbiorników wodnych?  

                                  Tak                                                      Nie 

         Jeśli tak, to prosimy dokładnie podać do jakich i w jakiej odległości od 
lokalizacji.
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Formularz zgłoszenia lokalizacji c.d.:

C. Dane demograficzne.

C.1     Średnia gęstość zaludnienia w kole o promieniu 30 km oraz 15 km od 
lokalizacji 
wynosi: ............................................................................................

C.2   Średnia gęstość zaludnienia w wycinku koła o kącie 30 stopni oraz o 
promieniu 30 km oraz 15 km od lokalizacji wynosi: ...................................

Kryterium Hansarda (stosowane w Wielkiej Brytanii) - gęstość zaludnienia 
w kole o prom. 30 km  nie powinna wynosić więcej niż 1250 osób/km2, 
natomiast w dowolnym wycinku tego koła o kącie 30 stopni  nie powinna 
wynosić więcej niż 5000 osób/km2. 

Kryterium stosowane w Polsce przed 1990 r dotyczyło koła o promieniu 15 
km. W tym kole gęstość zaludnienia nie powinna przekraczać dwukrotnie 
średniej krajowej, natomiast w dowolnym wycinku tego koła o kacie 60 
stopni nie powinna przekraczać trzykrotności tej średniej.
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Grupa Robocza – zgłoszone do MG propozycje 
lokalizacji (listopad 2009):

 Lokalizacja zawarta w 
dokumentach rządowych 
rozwijanych w programie 

jądrowym w latach 80-tych  – 
183 ha; jezioro Kopań 0,5 km 
od lokalizacji; linia brzegowa 
Bałtyku 3 km od lokalizacji

4 obszary, 10 potencjalnych lokalizacji 
Obszar I – KOPAŃ:

 I.1 – lokalizacja „Kopań”:
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Lokalizacja „Kopań” 

Praktycznie nieograniczony dostęp zarówno 
do wody słodkiej jak i słonej.  
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 II.1 – lokalizacja 
„Krzywiec” – 

1403 ha

II.2 – lokalizacja 
„Lisowo” – 2259 

ha

II.3 – lokalizacja 
„Wiechowo” – 

1376 ha

Obszar II – STARGARD:
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Lokalizacje „Krzywiec” i „Lisowo”:

Stawy Dzwonowskie, 
rz. Krąpiel, jez. Woświn

(7 km) Jez. Marianowo, stawy Lutkowskie, 
 rz. Krępa
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Lokalizacja „Wiechowo”:
Jez. Szadzko (3 km), 
Wiechowskie (1 km), 

Marianowskie (2 km), 
rzeka Krępa i Pęzinka;

Duże jez. Woświn 
(pow. 800 ha, gł. 10 m) 

ok. 15 km od 
lokalizacji

Duża aprobata 
społeczności lokalnych! 

Mała gęstość 
zaludnienia.
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Obszar III – GRYFINO:

 III.1 – lokalizacja 
„Pniewo” – 428 ha

III.2 – lokalizacja 
„Pniewo-Krajnik” – 50 

ha

III.3 – lokalizacja 
„Dębogóra” – 240 ha

III.4 – lokalizacja 
„Krzymów” – 674 ha
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Lokalizacja „Pniewo” i „Pniewo-Krajnik”:

Zalety: działki przylegają bądź są kilkaset metrów od rzeki 
Odry; właściciel gruntów to PGE (czyli polski inwestor!!!) 
i Skarb Państwa; w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni 

węglowej „Dolna Odra” (własności PGE!!!)
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Lokalizacja „Dębogóra” i „Krzymów”:

Zalety: działki od 200-500 m od rzeki Odry; właściciel gruntów to 
Skarb Państwa lub Lasy Państwowe; 40-50 km od portu w 

Szczecinie, linia kolejowa Szczecin-Zielona Góra
Wady: wstępne obiekcje ze strony niemieckiej (dot. całego obszaru)



41

Obszar GRYFINO - elektrownia węglowa „Dolna Odra”:

Podstawowe źródło energii elektrycznej dla woj. 
Zachodniopomorskiego – 1772 MWe i 100 MWt. Otwarta w 1974 

roku. 
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Obszar GRYFINO - elektrownia węglowa „Dolna Odra”:
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Lokalizacja atrakcyjna także w ramach rozwijanej 
w Polsce koncepcji synergii węglowo-jądrowej

Elektrownia 
węglowa

CO2 + 3H2 → 

 CH3OH +H2O

Węgiel 

 900oC
O2 H2

Wysokotemperaturowy 
reaktor jądrowy - HTR

2H2O → 2H2 +O2

CO2
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Obszar IV – STEPNICA nad Zalewem Szczecińskim:

 II.1 – 
lokalizacja 

„Stepnica-1” 
– 140 ha

II.2 – 
lokalizacja 

„Stepnica-2” 
– 112 ha
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Lokalizacja „Stepnica-1”: 
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Lokalizacja 
„Stepnica - 1, 2”: 
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Lokalizacja „Stepnica-1, 2”: 

• Zalety: prawdopodobnie najlepszy dostęp do wody 
spośród wszystkich polskich lokalizacji; 

•Zalew Szczeciński to największy zbiornik wodny Polski
(pow. 911,8 km2; 457,3 km2 na terytorium Polski; 

śr. głębokość 4m; objętość wody 2,75 km3; 
średni roczny odpływ Odry 16,3 km3;

zasolenie od 0,5-2,0 promilla)
• Stepnica posiada własny port, który jest modernizowany 

(łatwość dowozu elementów reaktora)
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Zbiorcza mapa proponowanych 10 lokalizacji: 
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Możliwość przyłączenia i rozbudowa sieci przesyłowej: 
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Szczecin blackout 8.04.2008 : 

Powalone 3 z 17 słupów jednej z 
dwóch głównych linii zasilających 

Szczecin w energię elektryczną 
(okolice wsi Święta) - 630 tys. 

mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego bez prądu .  

Konferencja prasowa sztabu 
kryzysowego (w środku Wojewoda 

Zachodniopomorski Marcin 
Zydorowicz) 

Wymagana jest budowa niezależnych sieci przesyłowych 
zasilających Szczecin oraz mniejszy import energii z 

innych regionów.



Plany rozwoju (oprac. Wydział Infrastruktury i Transportu UM Woj. Zachodniopomorskiego).
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Korzyści z rozwoju programu jądrowego dla regionu:

•Możliwość stymulowania skurczonej w regionie 
gospodarki (stocznia, zakłady chemiczne w Policach, port) 

• Rozwój w regionie wysokich technologii i współpraca z 
potencjałem intelektualnym regionu (uczelnie wyższe: 

Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet  
Technologiczny, Politechnika Koszalińska – kadry już są!)

• Rozwój przedsiębiorstw regionu, nowe miejsca pracy 
• Istnieje duża aprobata społeczności województwa 

zachodniopomorskiego dla programu rozwoju energetyki 
jądrowej (wstępne badania ankietowe stwierdzają wysokie 

poparcie - rzędu 70-80 %, podobne poparcie ma 
energetyka jądrowa we Francji; w USA w promieniu 16 

km od lokalizacji średnie poparcie to 80 %)
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Podsumowanie I:

  Energetyka jądrowa to na bieżącym 
etapie rozwoju ludzkości najwydajniejszy 

 i jedyny realny sposób zaspokojenia jej 
potrzeb energetycznych.  

Zachodniopomorskie jest gotowe do 
realizacji polskiego programu EJ na 

swoim terenie. 
Wyodrębniono 4 obszary i 10 lokalizacji, 

z których inwestor może wybrać 
najlepszą. 
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Podsumowanie II:

 Bliskość ogromnych zbiorników 
wodnych, bliskość portów, szlaków 

komunikacyjnych i poparcie społeczne dla 
programu to istotne zalety tych lokalizacji.
Województwo Zachodniopomorskie stoi 
w obliczu historycznej decyzji, która może 
zmienić jego oblicze w skali kilku pokoleń.
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