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Kogo reprezentuję?

• Grupa Enerco – powołana w 2005 r grupa spółek inwestujących w energetykę wiatrową, 
sieci dystrybucyjne i innowacyjne rozwiązania dla rynku energii – dotychczas zbudowała 
i eksploatuje blisko 350 MW w turbinach wiatrowych i ok. 150 km sieci dystrybucyjnych 
wraz z oprzyrządowaniem ITC 

– Pierwszy profesjonalny projekt wiatrowy (20 MW) uruchomiony jeszcze pod inną marką w 2001 r!

• Polska Grupa Biogazowa - powołana w 2007 roku grupa holdingowa spółek inwestujących 
w Polsce i za granicą w odnawialne źródła energii, z koncentracją na źródłach biogazowych 
i technologiach powiązanych – dotychczas zbudowała i eksploatuje 7 biogazowni, 
w realizacji jest 20 kolejnych obiektów

•
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• Ciągła produkcja biogazu:
3 800 000 Nm3 rocznie             
(ca. 2 mln Nm3 czystego metanu)

• substraty do produkcji biogazu:
ca 30 000 t/rok

• Produkcja energii elektrycznej:
8.300 MWh rocznie 
(94% wykorzystania mocy 
zainstalowanej)

• Produkcja ciepła: 
8 700 MWhth (31 000 GJ)

• poferment do zagospodarowania (ciecz: 20 000 t/rok, sucha masa: 2 000 t/rok)
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Opcja podstawowa 1 MWe

Jak działa typowa biogazownia



Koncepcja wykorzystania biogazowni w stolicy

• Budowa systemu biogazowni utylizacyjnych odpady komunalne na obrzeżach miasta z dala od 
zabudowy mieszkalnej 

• Rozdzielenie produkcji paliwa i energii elektrycznej:

– Biogaz głównie do sieci - wykorzystanie sieci gazowych na obszarze miasta do magazynowania i dystrybucji 
uzdatnionego biometanu

– Lokalizacja jednostek CHP zaopatrywanych w biometan z sieci jak najbliżej konsumentów ciepła i energii 
elektrycznej

Korzyści:

• Krótkie okresy realizacji inwestycji

• Możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury transportowej i terenów poprzemysłowych

• Ograniczone potrzeby rozbudowy sieci elektrycznej i gazowej (mniejsze koszty)

• Rozproszona infrastruktura (większe bezpieczeństwo energetyczne dzielnic i obiektów infrastruktury 
krytycznej)

• Redukcja strat na przesyle i dystrybucji energii elektrycznej

• Dodatkowe benefity społeczno-gospodarcze:

– Redukcja kosztów utylizacji odpadów biodegradowalnych

– Atrakcyjny projekt inwestowania przez mieszkańców w energetykę obywatelską.

– Realizacja polityki energetycznej i gospodarki obiegu zamkniętego

– Możliwość płynnej regulacji produkcji energii elektrycznej 



Możliwe dodatkowe opcje rozwoju

• Produkcja oczyszczonego biogazu (kompresja do CNG) 

do stosowania w transporcie 

• Wykorzystanie odpadowego ciepła z kogeneracji do 

dalszej produkcji energii elektrycznej w układach ORC lub 

zasilania sieci ciepłowniczych przez pompy ciepła

• Zoptymalizowanie stołecznej gospodarki odpadami 

biodegradowalnymi (bioodpady z gospodarstw domowych 

i zbiorowego żywienia, masa roślinna z terenów 

zielonych, przeterminowane produkty z marketów itp.)

• Wykorzystanie pofermentu do pielęgnacji terenów 

zielonych – redukcja zapotrzebowania na nawozy, 

poprawa jakości i zwiększenie przyrostów zieleni 

miejskiej



Trendy w rozwoju energetyki wiatrowej

Pałac Kultury i Nauki ma wraz z iglicą wysokość 231 m



Większe jest lepsze

• Przy nieznacznie zmienionych parametrach (20 m wyższa wieża, 15 m większa średnica) 

średnia produktywność w ostatnim parku wzrosła o ponad 47%

• Innymi słowy – taką samą produkcję energii jak z 10 turbin starszych można uzyskać 

budując 7 turbin zmodernizowanych

• Najnowocześniejsze turbiny o średnicy rotora 135-145 m i podobnej wysokości wieży, 

z generatorami o mocy 4,5-5MW mogą zastąpić co najmniej 3 turbiny starszego typu

• Jedna turbina lądowa ostatniej generacji może wyprodukować w lokalizacji o średniej 

wietrzności energię wystarczającą na zaopatrzenie 10 tys. przeciętnych gospodarstw 

domowych (ca. 20 GWh)

Turbiny 2/80/40 2,5/100/47 2,5/100/49,5 2,5/100/50 2,5/100/50 2,5/100/50 2,5/120/60 Wzrost wydajności FW 

2015 w stosunku do turbin 

starszychWspółczynnik wykorzystania mocy [CF]

ROK FW 2005 FW 2011 FW 2013 FW 2013 FW 2014 FW 2014 FW 2015 Min. max.

2016 25,32% 24,79% 25,32% 26,09% 27,44% 25,37% 36,33% 132,4% 146,6%

2017 30,66% 30,39% 30,66% 31,24% 33,17% 31,76% 42,48% 128,1% 139,8%

2018 23,98% 22,01% 23,98% 23,68% 24,46% 24,97% 35,04% 140,3% 159,2%

2019 28,09% 26,11% 28,09% 28,33% 28,51% 28,35% 37,51% 131,6% 143,7%

Średni 25,8% 28,4% 27,0% 27,3% 27,6% 27,0% 37,8% 133,1% 147,3%



Spadek kosztów w energetyce wiatrowej

• Liczone w skali globalnej średnie ważone LCOE dla lądowej energetyki wiatrowej wskazuje na spadek kosztów wytwarzania 

energii o ok. 82% w okresie od 1983 do 2018, w którym to czasie skumulowane moce zainstalowane wzrosły do 540 GW

• Aktulane koszty produkcji na najbardziej dojrzałych rynkach oscylują wokół 50 USD/MWh, a więc znacznie poniżej aktualnej 

ceny energii na TGE (cena uśredniona kontraktu TGEbase w listopadzie 2019 to 217,9 PLN/MWH, czyli ok. 57 USD/MWh) 



Rola platform(y) handlu energią

• elektroniczna Platforma Handlu Energią (PHE) to system umożliwiający 

sprzedaż/kupno energii elektrycznej bez pośrednictwa spółek obrotu (narzędzia 

ICT są już gotowe)

• oferta wytwórców może być kierowana bezpośrednio, także w czasie rzeczywistym, 

do gospodarstw domowych, małych i średnich producentów 

i konsumentów itp. – system może też działać w drugą stronę, to konsumenci będą 

zgłaszać zapotrzebowanie

• konsumenci będą mogli wybrać, jaką energię kupują, od kogo i kiedy 

• PHE zapewni łatwy dostęp do czystej, lokalnie produkowanej energii elektrycznej 

• PHE obniży koszty zakupu i zapewnia zwiększone przychody (eliminacja ogniw 

pośrednich) ze sprzedaży energii elektrycznej 

• elastyczna sprzedaż i zakup energii elektrycznej (online)



Jak działa PHE



Wizja Stołecznego Systemu Energetycznego

Rozwój na całym obszarze Stolicy 

wszelkich rodzajów energetyki 

rozproszonej wykorzystujących dostępne 

lokalnie zasoby odnawialne (słońce, 

biomasa, wiatr) 

Źródła wytwórcze koordynowane przez 

lokalny rynek/lokalne rynki (platformy 

handlowe) i bilansowane przez 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego

• Sieć gazowa jako magazyn paliwa 

gazowego

• KSE jako magazyn energii oraz 

mocy interwencyjnych

Stołeczny system dystrybucyjny 

całkowicie niezależny od 

jakichkolwiek spółek obrotu

Zmiana zasad taryfowania -

uwolnienie rynku, abonament 

sieciowy, koszty bilansowania



• Niezwłocznie przystąpić do tworzenia autonomicznego Stołecznego Systemu 

Energetycznego (SSE): 

– stanowiącego konglomerat nowych i istniejących jednostek wytwórczych (energia elektryczna, 

energia termalna i opcjonalnie paliwa) 

– wykorzystującego lokalną infrastrukturę elektrycznych i gazowych sieci dystrybucyjnych

– stanowiący współwłasność gminy, prosumentów i przedsiębiorców współdziałających 

w zakresie gospodarki energetycznej

– spójnie zarządzany przez powołane do tego specjalne struktury

– zaopatrujący w pierwszej kolejności konsumentów gminnych, ale zdolny do współpracy 

z systemami zewnętrznymi (sprzedaż nadwyżek, uzupełnianie niedoborów)

• SSE docelowo wykorzystywać będzie tylko odnawialne źródła energii i zasoby energetyczne 

dostępne w Stolicy i jej otoczeniu (przejściowo możliwe wykorzystywanie konwencjonalnych 

technologii i nośników energii)

• W horyzoncie strategicznym moce wytwórcze SSE powinny być zdolne do pokrycia całości 

potrzeb energetycznych Stolicy, a nawet generować nadwyżki

• SSE może wpisywać się w koncepcję klastra w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach 

energii

Co robić?



• Inwentaryzacja terenów możliwych do wykorzystania dla lokalizacji biogazowni, dużych 

turbin wiatrowych i fotowoltaiki wielkopowierzchniowej

– Dostęp do sieci gazowych dla biogazowni

– Wystarczająca odległość od zabudowy mieszkalnej i brak kolizji z korytarzami lotniczymi dla 

wiatraków

– Nieużytki pod infrastrukturę fotowoltaiczną

• Identyfikacja możliwości zainstalowania fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej –

grupowe zamówienia w celu obniżenia cen i wyboru najlepszej dostępnej techniki

• Bilans odpadów biodegradowalnych możliwych do wykorzystania w produkcji biogazu –

ogłoszenie konkursu na budowę odpowiedniego potencjału biogazowni na terenach 

udostępnionych przez Miasto (PPP)

• Przygotowanie ram prawno-systemowych dla nowych sposobów wykorzystania systemów 

dystrybucyjnych

• Opracowanie koncepcji finansowania systemu przez partycypację mieszkańców

• Lobbing na rzecz adekwatnych zmian w prawie umożliwiających tak rewolucyjną 

transformację 

Pilne zadania do podjęcia/wykonania



Jeżeli w systemie nie sposób 
znaleźć rozwiązań sytuacji 
kryzysowej, to może nie należy 
jednak załamywać rąk ale zabrać 
się za zmianę systemu

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Tomasz Podgajniak


