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24 września 2010 r, Warszawa

Perspektywy rozwoju 
zachodniopomorskiego zagłębia 

jądrowego.

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

Pełnomocnik Wojewody ds. rozwoju energetyki 
jądrowej na terenie województwa 

zachodniopomorskiego

Most Wanted! Conference & Events
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Plan:
 1. Idea współistnienia technologii jądrowych 

i środowiska przyrodniczego.
 2. Zachodniopomorskie lokalizacje jako 
zaplecze polskiego programu energetyki 

jądrowej.
 3. Zalety zachodniopomorskich lokalizacji 

a ranking Ministerstwa Gospodarki.
4. Praca u podstaw - społeczności lokalne. 

 5. Podsumowanie. 
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1. Idea współistnienia technologii jądrowych 
i środowiska przyrodniczego.

Formułując na początku 2009 roku plan wdrażania energetyki 
jądrowej w województwie zachodniopomorskim przez powołaną 
do tego zadania Grupę Roboczą ds. Energetyki Jądrowej przy 
Wojewodzie Zachodniopomorskim mieliśmy ideę wkomponowania 
obiektów jądrowych w krajobraz przyrodniczy regionu znanego ze 
swych walorów turystycznych.   

- biznes turystyczny 
ograniczony do wąskiego 
pasa nadmorskiego 
 i pojedynczych miejscowości 
nad jeziorami 
- mieszkańcy atrakcyjnych 
przyrodniczo regionów 
oddalonych od wybrzeża 
(nawet kilka km) nie mogą 
liczyć na większe dochody
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Dlatego elektrownie jądrowe jako obiekty przemysłowe o:
- najwydajniejszych zasobach energii
- najwyższym zaawansowaniu technologicznym i zwartej konstrukcji
- braku emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych 
- braku innych zanieczyszczeń (popiół, kadm, arsen, beryl itd.) 
idealnie pozwalają na wkomponowanie ich w krajobraz tych mniej 
uprzemysłowionych regionów przyczyniając się do ich rozwoju i 
dobrobytu. 

Ringhals 
-Szwecja
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  Energia jądrowa to najwydajniejsze źródło energii!
Na jedną spalaną cząstkę przypada setki milionów razy 

więcej energii 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  



6

Rozszczepienie jąder atomowych - fission
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Procesy jądrowe – mało paliwa, dużo energii:



1 kg uranu = 824.000 żarówek 100W świeci przez rok

Elektrownia jądrowa 1000 MW mocy wymaga rocznie tylko 
1 ciężarówki paliwa, czyli ok. 25 ton

Elektrownia węglowa wymaga 3 mln ton węgla



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

Dużo taniej energii!



Dużo bezpiecznej energii!



np. Australia – średnio 2,3 mSv/rok (kosmos 0,6 mSv, ziemia 0,6 mSv,
ziemia-radon 0,2 mSv, inne 0,4 mSv, diagnostyka medyczna 0,8 mSv)

Tło naturalne promieniowania – kosmos i skorupa ziemska. 
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Elektrownie jądrowe i przyroda:
Los Vandellos - Hiszpania
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Los Vandellos - Hiszpania



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



Diablo Canyon – Kalifornia, USA
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2. Zachodniopomorskie lokalizacje jako zaplecze 
polskiego programu energetyki jądrowej.

W Grupie Roboczej ds. Energetyki Jądrowej w lipcu 2009 opracowano 
formularz, który został przekazany do zainteresowanych gmin w celu 

wstępnej analizy lokalizacji. Formularz został opracowany 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.

     Formularz uzupełniony obszerną dokumentacją (mapy itd.) posłużył 
do formalnego zgłoszenia 10 lokalizacji do Ministerstwa Gospodarki w 
dniu 05.11.2009. 
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Zachodniopomorskie „zagłębie jądrowe” – zgłoszone do 
MG propozycje lokalizacji (listopad 2009):

10 potencjalnych lokalizacji – najwięcej ze 
wszystkich polskich województw!!!

 Obszar I – KOPAŃ, I.1 – lokalizacja „Kopań”:



Atuty lokalizacji „Kopań”: 

• linia brzegowa Bałtyku 1200 m 
•Uporządkowane stosunki własnościowe – teren jest własnością 

Skarbu Państwa i Gminy
• Infrastruktura transportowa (drogi krajowe I kategorii, kolej, 

lotniska)
• Darłowo posiada własny port (łatwość dowozu elementów 

reaktora)                                                
• minimalna strefa ochronna (800 metrów) łatwa do wyznaczenia





Lokalizacja „Kopań” z lotu ptaka: 



Lokalizacja „Kopań” z lotu ptaka: 



Podobne lokalizacje na świecie – Onagawa, Japonia: 



Podobne lokalizacje na świecie – Saint Lucie, USA: 
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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:



Lokalizacja „Krzywiec”:

Stawy Dzwonowskie, 
rz. Krąpiel, jez. Woświn

(7 km) 

Na przecięciu szlaków 
komunikacyjnych

W sąsiedztwie głównej 
linii przesyłowej 

400 kV 
Szczecin-Gdańsk 
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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



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: protesty ekologów i polityków niemieckich (Brandenburgia)
Po drugiej stronie granicy polskiej nad Odrą umieszczane są transparenty 
typu „Atomkraft – nein, danke” itp., chociaż jednocześnie znajdują się tam 

duże niemieckie zakłady chemiczne i spalarnia odpadów – miejscowość 
Schwedt)
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Obszar IV – STEPNICA nad Zalewem Szczecińskim:

 II.1 – 
lokalizacja 

„Stepnica-1” 
– 140 ha

II.2 – 
lokalizacja 

„Stepnica-2” 
– 112 ha



• Atuty lokalizacji Stepnica 1 i 2:
•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)



•  dostęp do drogi wojewódzkiej nr 112 (1 km) oraz drogi 
krajowej S-3 (15 km)

• 35 km od lotniska w Goleniowie, 20 km od stacji 
kolejowej w Goleniowie

• planowana budowa linii energetycznej 220 kV
• uregulowane stosunki własnościowe (1 właściciel)



Lokalizacja „Stepnica-1”: 



Zbiorcza mapa proponowanych 10 lokalizacji: 







1.  Integracja z systemem elektroenergetycznym. 
2. Geologia i tektonika.
3. Sejsmologia.
4. Hydrologia.
5. Dostęp do wody chłodzącej. 
6. Demografia i użytkowanie ziemi.
7. Meteorologia (np. tornada, huragany)
8. Flora i fauna.
9. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna.
10.Ogólne skutki środowiskowe.

3. Zalety zachodniopomorskich lokalizacji 
a ranking Ministerstwa Gospodarki – 

17 kryteriów MAEA



11. Ryzyko zdarzeń wywołanych przez człowieka. 
12. Infrastruktura (drogi, linie kolejowe, lotniska).
13. Zasoby dziedzictwa kulturowego.
14. Drogi ewakuacyjne.
15. Możliwość transportu powietrznego, lądowego i wodnego. 
16. Aspekty prawne (warunki zabudowy, własność gruntów).
17. Poparcie społeczne. 

Ranking ma znaczenie rekomendacyjne dla inwestora – 
niektóre oceny niestety wydają się nieprzekonywujące

Swoista „powtórka” rankingu z lat 80-tych – na 
pierwszych trzech miejscach te same lokalizacje.



Lp. Lokalizacja Liczba uzyskanych punktów

1 Żarnowiec 65,6
2 Warta-Klempicz 59,9
3 Kopań 55,8
4 Nowe Miasto 55,3
5 Bełchatów 53,1
6 Nieszawa 52,0
7 Tczew 51,8
8 Choczewo 51,0
9 Połaniec 49,7

10 Chotcza 49,6
11 Małkina 49,1
12 Krzywiec 49,0
13 Krzymów 48,8
14 Kozienice 48,2
15 Wyszków 48,0
16 Pniewo 47,9
17 Pniewo-Krajnik 47,9
18 Lubiatowo-Kopalino 47,2
19 Dębogóra 46,2
20 Stepnica-1 45,3
21 Stepnica-2 45,3
22 Wiechowo 45,2
23 Karolewo 44,8
24 Lisowo 44,8
25 Gościeradów 43,6
26 Chełmno 42,2
27 Pątnów 39,6





1. Większość z nich na „dole” listy oprócz lokalizacji „Kopań”. 
2. Lokalizacje z dobrym dostępem do wody chłodzącej (morze) 

wcale nie najwyżej (oprócz Kopania,  Choczewo i Lubiatowo-
Kopalino – woj. pomorskie).

3. Lokalizacje z dostępem do Zalewu Szczecińskiego (Stepnica-1 
i Stepnica-2) otrzymały tyle samo punktów co lokalizacje 
rzeczne (1 pkt zamiast 4 pkt – układ otwarty na rzece).

4. Niska punktacja za kwestie środowiskowe (rezerwaty, flora i 
fauna, itp.) – w tym sensie kłóci się z ideą współistnienia 
elektrowni ze środowiskiem przyrodniczym.

5. Wysoka punktacja w zakresie infrastruktury i transportu.

Uwagi dotyczące lokalizacji 
zachodniopomorskich



6. Brak uwzględnienia stosunków własnościowych (np. jeden 
właściciel terenu). 

7. Dodatkowe 2,0 punkty za konsultacje społeczne dla „starych” 
lokalizacji Żarnowiec i Klempicz. 

Jednak: 
• Najważniejszym czynnikiem dla inwestora jest aprobata 

społeczności lokalnej (ryzyko fiaska inwestycji) 
•  na świecie w miejscach lokalizacji badania ankietowe 
stwierdzają wysokie poparcie – we Francji rzędu 70-80 %, 

w USA w promieniu 16 km od lok. średnie poparcie to 80 %)

Uwagi dotyczące lokalizacji 
zachodniopomorskich



możliwość najtańszego, 
otwartego układu chłodzenia

(oszczędność dla inwestora ok. 2-3%) 

W Wielkiej Brytanii wszystkie zaproponowane 
lokalizacje są nadmorskie 

Dostęp do 
wody chłodzącej

jest istotny: 



Rozważane technologie 

Reaktor AP1000 - USA



Rozważane technologie – ABWR i ESBWR

ABWR, Kashiwazaki-Kariwa  - Japonia



Reaktor ACR1000 - Kanada

Rozważane technologie 



Reaktor EPR 1600

Rozważane technologie 



• Wciąż niewielka wiedza dotycząca energetyki jądrowej wśród 
lokalnych społeczności – potrzebna szeroko zakrojona i bardzo 
kompleksowa akcja edukacyjna (telewizja, radio, prasa, 
portale internetowe, nauczyciele i uczniowie szkół)

• Brak programów edukacyjnych (telewizja) i artykułów 
prasowych na temat zagadnień związanych z relacją 
energetyka jądrowa – społeczność lokalna na świecie (np. 
TVP, Discovery itp.)

• Duża negatywna rola haseł i sloganów uprzedzających do 
energetyki jądrowej (syndrom Czarnobyla)

• Młodzież bardziej otwarta na argumenty niż dorośli, wykazuje 
zainteresowanie  

4. Praca u podstaw – społeczności lokalne



„Weekend z atomistyką” – lok. „Kopań”, Gmina Darłowo 11-12.06.2010 
(prelekcje w szkołach, spotkania z nauczycielami, mieszkańcami) 

Od lewej: 
K. Czerski,
A. Jędrzejczak,
L. Pieńkowski



Obawy społeczności lokalnych

• Kwestia oddziaływania na biznes turystyczny w regionie
• Kwestia możliwości wypowiedzenia się w ewentualnym 

referendum lokalnym osób posiadających hotele i pensjonaty 
w rejonie potencjalnej lokalizacji a nie będących tam 
zameldowanymi (wielu właścicieli na stałe mieszka w różnych 
dużych miastach Polski a także za granicą)

• Kwestia oddziaływania wdrażania programu jądrowego na 
preferencje regionalne turystów a także na ewentualne 
wahania cen gruntów w rejonie potencjalnej lokalizacji 

• Propozycja opracowania „Studium wpływu budowy 
elektrowni na lokalną gospodarkę turystyczną gminy”.



Protesty

Głównie osoby związane z biznesem turystycznym 





Na kilku konkretnych przykładach pokazuje niewielki lub wręcz pozytywny 
wpływ na biznes turystyczny w regionie lokalizacji elektrowni jądrowej

Szwecja: 
Varberg (Ringhals), Oskarshamn, Östhammar (Forsmark) – pozycja 
gmin w rankingu niezależnej Szwedzkiej Agencji Turystycznej pozostała 
zasadniczo niezmieniona po zainstalowaniu elektrowni na ich terenie

Czechy: Temelin – nie zaobserwowano spadku ruchu turystycznego w rejonie

Francja: Flamanville – także nie zaobserwowano spadku ruchu turystycznego 
w regionie a gmina jest bardzo zadowolona z nowej infrastruktury

Belgia: Huy-Tihange – zaobserwowano wręcz wzrost ruchu turystycznego dzięki
Organizowanym wycieczkom do elektrowni jądrowej, których uczestnicy po 
Zapozaniu się z walorami regionu przybywają ponownie już jako turyści na 
wakacje
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Podsumowanie:
  Energia jądrowa to najbardziej wydajne, 
czyste i bezpieczne źródło energii mogące 

zaspokoić potrzeby energetyczne ludzkości.
 Bezpieczeństwo i bezemisyjność elektrowni 
jądrowych pozwala na wkomponowanie ich w 

krajobraz przyrodniczy województwa 
zachodniopomorskiego.

Warunki naturalne oraz infrastruktura wokół 
zaproponowanych lokalizacji stanowi 

interesujący potencjał dla realizacji wizji 
„zachodniopomorskiego zagłębia jądrowego” .



Dziękuję za uwagę



Lok.
Kopań

19.04.10

Ze Starostą 
Sławieńskim 
Andrzejem 

Lewandowskim



Lok.
Stepnica-2

24.05.10

Z Wójtem 
Stepnicy

Andrzejem
Wyganowskim



Lok.
Stepnica-1

24.05.10
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