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Rakovica – urzeczywistnienie  
wizji wykorzystania OZE 

 

Gmina  Rakovica 

(Chorwacja) 

Wprowadzenie 
 
Biorąc pod uwagę posiadane przez siebie bogactwa 
naturalne oraz swoje geostrategiczne położenie, Gmina 
Rakovica przyjęła wytyczne dotyczące systematycznego 
zarządzania zużyciem energii w budynkach publicznych, 
wdrażania nowych technologii oraz edukacji społeczności 
lokalnej. Celem ich wprowadzenia jest ochrona środowiska, 
wdrażanie rozwiązań z zakresu wykorzystania OZE i 
stosowania zasad efektywności energetycznej oraz redukcja 
kosztów energii. Wytyczne te znalazły zastosowanie podczas 
opracowywania szeregu projektów, których realizacja 
rozpoczęła się lub ma się rozpocząć w okresie 2009/2010: 
 

 Ekologiczna strefa przedsiębiorczości Grabovac  

 System ciepłowniczy dla centrum Rakovicy 
wykorzystujący biomasę drzewną 

 Instalacja kotła opalanego peletami drewnianymi w 
miejscowej szkole 

 Pomiar potencjału wietrznego – lokalizacja: Metla 

 Edukacja uczniów w zakresie OZE i efektywności 
energetycznej   

 
Główne powody, dla których przyjęto takie podejście, to chęć 
ochrony środowiska (w pobliżu Rakovicy znajduje się Park 
Narodowy Jezior Plitwickich oraz Jaskinie Barać – najstarsze 
jaskinie w Chorwacji), zmniejszenia obciążenia lokalnego 
budżetu, podniesienia standardu życia oraz świadomości w 
zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.  
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Krótka prezentacja gminy Rakovica 
Gmina Rakovica jest położona w centralnej części Chorwacji, 
w regionie Kordun i stanowi najbardziej wysuniętą na południe 
część Okręgu Karlovac. Rakovica liczy 2 700 mieszkańców i 
leży w odległości około 120 kilometrów w kierunku 
południowym (południowo-zachodnim)  od Zagrzebia, stolicy 
Chorwacji. Przez terytorium gminy przebiega ważna droga 
D1, łącząca północ Chorwacji z południem kraju. Dzięki temu 
gmina ma dobre połączenie z centralnymi i południowymi 
rejonami Chorwacji. W najbliższej okolicy znajduje się wiele 
naturalnych „oaz”. Do najważniejszych należą Park Narodowy 
Jezior Plitwickich, jaskinie Barać oraz rzeka Korana. Do 
tradycyjnych sektorów gospodarki w regionie należy leśnictwo 
i rolnictwo. Od pewnego czasu silnie rozwija się tu też 
turystyka, na co wpływ ma atrakcyjność PN Jezior Plitwickich 
oraz rzeki Korana. 

 

 

 
 

 

  

Działania zmierzające do osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju energetycznego  
 
Dzięki inicjatywie władz lokalnych i mieszkańców oraz wsparciu Instytutu Energetycznego Hrvoje Požar 
(EIHP) i regionalnej agencji energetycznej REGEA, gmina rozpoczęła systematyczne wdrażanie projektów 
i rozwiązań z dziedziny energii w ramach finansowanego przez IEE projektu MODEL. Projekty te zwiększą 
efektywność energetyczną oraz udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii, a także przyczynią 
się do poprawy ochrony środowiska. Miejski plan energetyczny, prace nad których trwają w chwili obecnej, 
uwzględnia kilka poważnych projektów, które opisane zostały poniżej:  

Ekologiczna strefa przedsiębiorczości Grabovac 

Ze względu na rozwój turystyki pojawiła się potrzeba utworzenia ekologicznej strefy przedsiębiorczości, w 
której będą w tradycyjny sposób wytwarzane oraz sprzedawane zdrowe i ekologiczne produkty lokalne. 
Takie podejście do rolnictwa ekologicznego zostało przyjęte na skutek licznych postulatów. Część terenów 
należących do gminy została przekształcona w strefę ECO-ETNO. By zostały spełnione wymagania 
zrównoważonego rozwoju, do budowy obiektów wykorzystane zostaną tradycyjne materiały, takie jak 
drewno i kamienie. Rozważa się instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody oraz 
wykorzystanie biomasy drzewnej do celów grzewczych. Projekt oświetlenia strefy zakłada, że będzie się 
ono charakteryzowało wysoką efektywnością oraz że nie pojawi się problem zanieczyszczenia światłem. 
Budowa systemu oświetleniowego będzie współfinansowana przez Fundusz Ochrony Środowiska i 
Efektywności Energetycznej (75 000 €). 

System ciepłowniczy wykorzystujący zrębki drewniane 

Ze względu na duże zapotrzebowanie na ciepło w okresie zimowym oraz brak efektywności istniejących 
indywidualnych systemów grzewczych, zespół projektowy wraz ze specjalistą ds. energii rozpoczęli 
realizację projektu budowy lokalnego systemu ciepłowniczego. W systemie tym do produkcji ciepła będzie 
wykorzystywana biomasa oraz drewno odpadowe z okolicznych lasów i miejscowego tartaku. Realizacja 
projektu ciągle znajduje się w fazie wstępnej. Przewiduje się, że systemem objęte zostaną wszystkie 
budynki należące do gminy oraz kilka budynków mieszkalnych i biznesowych. Przewiduje się także 
możliwość podłączenia do systemu niektórych przedsiębiorstw i innych obiektów (suszarnia drewna, 
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budynek straży pożarnej, itp.). Szacuje się, że moc kotła będzie wynosiła około 1 MW (w zależności od 
potrzeb oraz liczby odbiorców) a koszt projektu wyniesie 400 000 - 700 000 € (w zależności od stopnia 
rozbudowy sieci). Planuje się, że projekt zostanie dofinansowany przez fundusze lokalne i europejskie. W 
projekcie uczestniczyć będą eksperci lokalni oraz specjaliści z EIHP i REGEA. Szacuje się, że realizacja 
projektu pozwoli na osiągnięcie 30-50%-towych oszczędności w porównaniu do istniejącego systemu 
grzewczego oraz pozwoli na zapewnienie większego komfortu.   

 
Szkolny kocioł opalany peletami 

Budynek szkoły oraz towarzyszącą mu halę sportową charakteryzuje duże zapotrzebowanie na ciepło. 
Obecny system grzewczy jest wysoce nieefektywny a koszty ogrzewania są wysokie (system wykorzystuje 
olej opałowy). Zastąpienie obecnego kotła nowoczesnym kotłem opalanym peletami, zwiększy 
efektywność systemu oraz ograniczy koszty ogrzewania i lokalną emisję. Biorąc pod uwagę założenie, że 
biomasę charakteryzuje zerowa emisja, szacuje się, że dzięki zastosowaniu pelet drewnianych, emisja 
zanieczyszczeń do powietrza zmniejszy się o 100 ton CO2eq. Planuje się, że koszt wymiany kotła zostanie 
sfinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Republiki 
Chorwacji. 

 

Pomiar potencjału wietrznego – lokalizacja: Metla 

Jedną z najbardziej obiecujących możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii do wytwarzania 
energii elektrycznej w gminie Rakovica jest budowa farmy wiatrowej. W tym roku została zwarta umowa na 
przeprowadzenie pomiarów wiatru. Pomiary te będą trwały przez około 24 miesiące. Uzyskane wyniki będą 
stanowiły bazę do zaprojektowania i budowy w okolicy elektrowni wiatrowej.   
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Systematyczna edukacja uczniów oraz promocja OZE i efektywności energetycznej 

Zainspirowana Miejskimi Dniami Inteligentnej Energii, które organizowane są w ramach finansowanego 
przez IEE projektu MODEL, gmina Rakovica zdecydowała się zrealizować program prowadzenia ciągłej 
edukacji w zakresie OZE, efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska. Pierwsze dwie edycje Dni 
Inteligentnej Energii zorganizowano w 2008 i 2009 roku. Stanowiły one doskonałą podbudowę projektu 
“Returning to Roots” (“Powrót do Korzeni”). W trakcie realizacji projektu uczniowie przyswoją informacje na 
temat alternatywnego wykorzystywania energii, jej odnawialnych źródeł, tradycyjnego podejścia do energii, 
recyklingu, ochrony środowiska, itp.  

 

 

Główne osiągnięcia 
 

W Rakovicy w krótkim okresie została utworzona platforma na rzecz zrównoważonego rozwoju 
energetycznego i ekologicznego. Przed rozpoczęciem finansowanego przez IEE projektu MODEL, 
podstawowym źródłem energii w gminie były piece opalane olejem opałowym oraz tradycyjnym drewnem. 
Proponowane projekty dają możliwość ograniczenia wydatków na energię oraz zmniejszenia emisji o 
ponad 200 ton CO2eq. Ponadto realizacja projektów umożliwi stworzenie lepszej współpracy pomiędzy 
gminą, lokalnymi interesariuszami oraz MSP.    

Stworzenie strefy przedsiębiorczości ECO-ETNO dało wszystkim zainteresowanym stronom możliwość 
dystrybucji swoich ekologicznych i tradycyjnych produktów w ekologicznym otoczeniu i przy niskich 
kosztach działalności. Ponadto szacuje się, że oszczędności uzyskane dzięki budowie nowego systemu 
ciepłowniczego wyniosą 30-50% w stosunku do kosztów generowanych przez  istniejące indywidualne 
systemy grzewcze (wykorzystujące olej opałowy). Co więcej, inwestycja ta pozwoli także na osiągnięcie 
znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Rozważne podejście do rozwoju gminy wymaga również poprawy działań komunikacyjnych i edukacyjnych 
na wszystkich szczeblach, a w szczególności wśród młodzieży szkolnej.  Jako kontynuację Miejskich Dni 
Inteligentnej Energii (MDIE) we współpracy z EIHP i REGEA zrealizowano szereg programów 
edukacyjnych.  
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Wskazówki dla innych gmin 
Dzięki cechującemu się systematyką podejściu do zarządzania energią i podejmowaniu działań 
ukierunkowanych na zrównoważony rozwój, Rakovica została uznana za wzorcowy przykład. Opisane 
powyżej projekty zostały uwzględnione w strategii energetycznej Okręgu Karlovac jako wzorce dla innych 
miast i gmin.  

Wskazówki dotyczące rozwoju miasta są zgodne ze strategią krajową i wprowadzają one jej najważniejsze 
elementy do przyszłego lokalnego planu energetycznego. Plan będzie obejmował: 

 Ograniczenie zużycia paliw kopalnych 

 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii  

 Ograniczenie zużycia energii poprzez zwiększanie efektywności energetycznej 

 Utworzenie biura ds. energii / stanowiska specjalisty ds. energii odpowiedzialnego za lokalne problemy 
energetyczne  

 Utworzenie energetycznej bazy danych oraz eliminację barier legislacyjnych  

 Nasilenie współpracy z lokalnymi interesariuszami oraz MSP  

 Rozwój programów edukacyjnych i promocyjnych ukierunkowanych na kwestie związane z 
wykorzystaniem OZE i efektywnością energetyczną, realizowanych na wszystkich szczeblach.  

 

ATORRROATIAMODELNATIONAL 

Koordynator Projektu MODEL w Chorwacji  

Instytut Energetyczny Hrvoje Požar (EIHP) 
 

  

 

Osoba do kontaktu: Vesna Rastovac 

Stanowisko:       Zastępca Burmistrza/Specjalista ds. Energii 

Organizacja:          Gmina Rakovica  

Adres:       Rakovica 6, 47 245 Rakovica , Croatia 

Tel.:       +385 (0) 47 784 011 

Fax:       +385 (0) 47 784 039 

Adres e-mail:      opcina.rakovica@ka.t-com.hr 

Strona internetowa:   http://www.rakovica.hr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rakovica.hr/
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Wzorcowy przykład został przygotowany przez EIHP w ramach projektu MODEL współfinansowanego 
przez Komisję Europejską (DG TREN – EACI Agency) w programie IEE oraz przez Francuska Agencję 
Zarządzania Energią ADEME. 

Odpowiedzialność za treść tego opisu wzorcowego przykładu spoczywa wyłącznie na jego autorach. Nie 
wyraża on opinii Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
wykorzystanie zamieszczonych tutaj informacji.   

 

Strona internetowa projektu MODEL: www.energymodel.eu 
 
© 2009 MODEL 
 

 

Koordynator 
projektu 

 

Oficjalny 
partner 

 

Przy wsparciu finansowym: 
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