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Podrozdział 3.5.6. 

Odnawialne źródła energii 

Na terenie Gminy Legnickie Pole możliwe jest również wykorzystanie zasobów energii 

geotermalnej, co wymagać będzie wykonania geotermalnego otworu badawczego. 

Energię geotermalną można podzielić na wysoko temperaturową (geotermia wysokiej 

entalpii – GWE) i niskotemperaturową (geotermia niskiej entalpii – GNE). Geotermia wysokiej 

entalpii umożliwia bezpośrednie wykorzystanie ciepła ziemi, którego nośnikiem jest płyn 

wypełniający puste przestrzenie skalne (woda, para wodna sucha i przegrzana). Wykorzystanie 

bezpośrednie oprócz ciepłownictwa, może mieć miejsce w wielu innych dziedzinach, np. do 

celów rekreacyjnych (kąpieliska, balneologia), hodowli ryb, produkcji rolnej (szklarnie), 

suszenie produktów rolnych itp. 

Geotermia niskiej entalpii nie daje możliwości bezpośredniego wykorzystania ciepła 

ziemi – wymaga ona stosowania pomp ciepła, jako urządzeń wspomagających, które 

doprowadzają do podniesienia energii na wyższy poziom termodynamiczny. Ciepło ośrodka 

skalnego stanowi dla pompy tzw. „dolne źródło ciepła”, które ze względów ekonomicznych 

zawsze musi znajdować się w miejscu zainstalowania pompy. Dolnym źródłem ciepła mogą 

być także inne nośniki energii, jak np. powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe, ciepło 

odpadowe powstające w wielu procesach produkcyjnych i inne. O większej atrakcyjności 

gruntu i wód podziemnych przesądza jednak ich stabilność temperaturowa i związana z tym 

wyższa efektywność energetyczna. Perspektywiczne do wykorzystania geotermalnego obszary 

charakteryzują się wysokimi wartościami strumienia cieplnego Ziemi. Na jego podstawie 

można wnioskować, że obszar Gminy Legnickie Pole charakteryzuje się przeciętnymi 

możliwościami wykorzystania energii geotermalnej – wartości strumienia cieplnego osiągają 

ok. 80 mW/m2 (Rys.3.9.).  



 

Rys. 3.9. Mapa rozkładu gęstości strumienia cieplnego na obszarze Polski1 

 

Na obszarze Dolnego Śląska, na podstawie badań pomiarów temperatury w archiwalnych 

otworach wiertniczych w warunkach ustalonych, określono gradient temperatury, przewodność 

cieplną i strumień cieplny dla tego obszaru2.  

Z przeprowadzonych analiz wynika, że na obszarze Gminy Legnickie Pole temperatury 

na głębokości 500 m p.p.t wynoszą ok. 20-22℃ (Rys. 3.10), na głębokości 1000 m p.p.t 

wynoszą ok. 32-34℃ (Rys. 3.11), zaś na głębokości ok. 1500 m p.p.t. wynoszą około 48-50℃ 

(Rys. 3.12). 

 
1 Szewczyk J., Gientka D., 2009. Terrestrial heat flow density in Poland — a new approach. Geological 

Quarterly, 2009, 53 (1): 125–140 
2 Bruszewska B. Warunki geotermiczne Dolnego Śląska. Przegląd Geologiczny, vol. 48, nr 7, 2000. 



 

Rys. 3.10. Mapa temperatury na głębokości — 500 m p.p.t. 3

 

Rys. 3.11. Mapa temperatury na głębokości — 1000 m p.p.t. 4 

 
3 Bruszewska B. Warunki geotermiczne Dolnego Śląska. Przegląd Geologiczny, vol. 48, nr 7, 2000. 
4 Bruszewska B. Warunki geotermiczne Dolnego Śląska. Przegląd Geologiczny, vol. 48, nr 7, 2000. 



 

Rys. 3.10. Mapa temperatury na głębokości — 1500 m p.p.t. 5 

Temperatury te pozwalają na wykorzystanie energii geotermalnej do zasilania 

niskotemperaturowych sieci ciepłowniczych lub odbiór ciepła przy wykorzystaniu pomp 

ciepła. W celu szerszego wykorzystania energii geotermalnej na terenie Gminy Legnickie Pole 

należałoby wykonać analizę ekonomiczną zadania, która pozwoliłaby podjąć decyzję w celu 

przygotowania dokumentacji pod zadanie i przystąpić do wykonawstwa. 

 Kolejnym etapem jest wykonanie badawczego otworu geotermalnego, w celu 

rozpoznania zasobów geotermalnych. Otwór ten w przypadku pozytywnych wyników badań 

może zostać następnie wykorzystany jako otwór eksploatacyjny. Ze względu na wysokie koszty 

inwestycyjne wykonanie tego zadania uzależnione jest od pozyskania środków finansowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Bruszewska B. Warunki geotermiczne Dolnego Śląska. Przegląd Geologiczny, vol. 48, nr 7, 2000. 


