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eGIE i SM Łambinowice w roli pretendentów w środowisku transformacji  

TETIP do elektroprosumeryzmu 

 
Przedstawiony Projekt jest wdrażany na jednym z osiedli mieszkaniowych niewielkiej 

spółdzielni mieszkaniowej w województwie opolskim. Celem realizowanego Projektu jest 

utworzenie lokalnego systemu generacji rozproszonej dostarczającego energię elektryczną i 

ciepło do budynków mieszkalnych Osiedla w Tułowicach, należącego do Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Łambinowicach. Będzie to system rozproszony, w którym wytwórca energii 

jest jednocześnie jej odbiorcą (autoproducentem).  

Model ten można rozszerzyć także na innych odbiorców (większe wspólnoty 

mieszkaniowe, samorządy terytorialne, małe firmy), którzy mogą w ten sposób znacznie 

ograniczyć koszty związane z zakupem energii elektrycznej i ciepła, a także przyczynić się do 

znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych (ograniczenie zużycia energii pierwotnej). 

Model ten można także „wzbogacić” wprowadzając dodatkowo źródła energii odnawialnej 

(biogazownie, fotowoltaikę PV, elektrownie wiatrowe).  

 

Projekt wpisuje się w autonomizację energetyczną odbiorców energii elektrycznej bez ich 

odłączania od sieci i jest przykładem rozwoju rynku elektroprosumeryzmu. Ważnym 

elementem Projektu jest wykorzystanie możliwości produkcji energii i ciepła w jednym 

urządzeniu (kogenerator gazowy), co znacznie polepsza opłacalności inwestycji i pozwala na 

uzyskane dużych efektów ekologicznych związanych z oszczędnością energii finalnej 

i pierwotnej.  

 

Obecny system odbioru energii przez końcowych użytkowników 

Rys. 1 Obecny system odbioru energii przez końcowych użytkowników 

 

Obecny system odbioru energii przez użytkowników, to typowy monopol narzucony 

systemowo, przez prawo energetyczne i inne przepisy, a także wieloletnią praktykę. Mówi się 
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nawet o tzw. „monopolu naturalnym” i „ochronie interesów odbiorcy”, szczególnie osób 

fizycznych, przed groźbą utraty dostawy energii elektrycznej lub ciepła, a przecież taka 

„opieka”, przy dzisiejszym poziomie technicznym, jest zupełnie zbędna. Odbiorca energii 

elektrycznej oraz ciepła w takim systemie musi tylko płacić za energię i ma bardzo niewielki 

wpływ na jej oszczędność oraz jej koszt.  

Taki system dostaw ciepła funkcjonował także na naszym Osiedlu do końca września 2019 

roku.   

   

Osiedle zużywało następujące ilości ciepła:      

dla potrzeb ogrzewania budynków        1636  MWh/rok   

dla potrzeb podgrzania cwu         1160  MWh/rok   

Moc zamówiona wynosiła         1,3     MW      

Razem koszt ciepła (taryfa):         925 000 zł/rok    

     

Zużycie energii elektrycznej przez Osiedle: 

Mieszkania            423 MWh/rok      

Części wspólne           100 MWh/rok 

Koszt dostawy energii elektrycznej      400 000 zł/rok 

 

Nowy model energetyki – elektroprosumeryzm 

W zaproponowanym modelu dostawy energii elektrycznej oraz ciepła do budynków, 

odbiorca tej energii (w naszym przypadku spółdzielnia mieszkaniowa), staje się jednocześnie 

wytwórcą znacznej jej części. Oznacza to, że odbiorca musi stać się właścicielem źródeł 

energii, z których będzie ona dostarczana do budynków mieszkalnych. Celem głównym jest 

zawsze obniżenie zużycia energii i jej kosztów u odbiorcy końcowego. Celem pośrednim, lecz 

równie ważnym, jest także ograniczenie zużycia energii pierwotnej oraz emisji gazów 

cieplarnianych w skali globalnej.  

 

 
CHP 50/90 kW – układ kogeneracji gazowej o mocy 50 kWel i 90 kWt  

PV – możliwość zabudowy na dachach budynków instalacji fotowoltaicznych (etap III) 

 

Rys. 2 Proponowany system dostawy energii elektrycznej i ciepła w modelu autoproducenta 
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W układzie tym zmienia się całkowicie sposób wytwarzania i dostawy energii elektrycznej 

i ciepła do budynków i mieszkań Osiedla, gdyż SM staje się autoproducentem energii dla tego 

Osiedla.  

Spółdzielnia kupuje gaz dla zasilania kotłowni i CHP oraz energię elektryczną (brakującą) 

po stronie średniego napięcia (w taryfie B). Znaczną część energii elektrycznej produkuje CHP 

(moc układu dobrana do zapotrzebowania Osiedla na ciepło i dla potrzeb podgrzania ciepłej 

wody). Obsługą całego systemu zajmuje się firma ESCO (konieczny jest OSD w obecnym 

systemie prawnym). 

 

Program obejmuje dwa etapy: 

Etap 1 (wykonany w 2019/20): 

➢ Przejęcia systemu ciepłowniczego do dostawcy ciepła (wykonano w 2019) 

➢ Zawarcie umowy z dostawcą gazu na dostawę gazu dla potrzeb kotłowni (wykonano 

w 2019) 

➢ Wykonanie modernizacji systemu ciepłowniczego Osiedla wraz z Systemem 

Zarządzania Energią SyNiS (wykonano w 2020) 

 

Etap 2 (planowany do realizacji w roku 2021/22) 

➢ Budowa stacji transformatorowej 630 kVA (otrzymano z Tauron warunki zabudowy 

takiej stacji) 

➢ Wykonanie nowej rozdzielni niskiego napięcia 

➢ Wykonanie nowych sieci energetycznych na ternie osiedla lub ich przejęcie od Tauron 

➢ Zabudowa nowego układu kogeneracji gazowej o mocy 50 kWel i 90 kWt. 

➢ Utworzenie lokalnej sieci nN OSDn 

➢ Montaż liczników energii u odbiorców (opomiarowanie mieszkań) lub ich zakup od 

Tauron 

 

Efekty wprowadzenia programu. 

Koszty przed modernizacją:   1 325 000    zł/rok 

Koszty po modernizacji:       725 000    zł/rok 

Roczna oszczędność                   600 000     zł/rok 

     

Koszt modernizacji systemu ciepłowniczego 1 380 000 zł 

Koszt CHP i modernizacji systemu elektrycznego 1 300 000 zł 

Razem koszty modernizacji    2 680 000 zł 

czas zwrotu                4,5 lat 

 

 

Redukcja emisji CO2 – 310 ton/rok 

Obniżenie zużycia ciepła – 500 MWh/rok 
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Podsumowanie 

Zaprezentowane wyniki realizowanego Projektu na niewielkim osiedlu jednoznacznie 

wskazują na bardzo wysoką opłacalność takiej inwestycji. Oczywiście, aby go zrealizować 

potrzebna jest wiedza i pomoc firm zewnętrznych działających w formule ESCO. Nie ma 

żądnych przeszkód, a wręcz należy dążyć do tego, aby firmami ESCO stały się firmy 

ciepłownicze, które są najczęściej właścicielami majątku ciepłowniczego. Należy jedynie 

przekazać ten majątek odbiorcy, zmodernizować go (finansowanie wspólne), zrezygnować 

z koncesji i taryf (paliwo kupuje odbiorca) i ustalić wynagrodzenie za obsługę systemu oraz 

podział generowanych oszczędności. W kolejnym etapie przejmuje się system dystrybucji 

energii elektrycznej na takim obszarze i wprowadza kogenerację oraz dodatkowe źródła OZE. 


