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Zadania własne Gminy  

- zapewnienie coraz wyższych standardów niezawodności dostawy energii 
elektrycznej, ciepła i gazu do ważnych odbiorców komunalnych (gminnych) oraz 
mieszkańców; 

- tworzenie planów i bilansów energetycznych dla gminy realizowane przez: 

 * ocenę lokalnego zapotrzebowania na ciepło i energię  elektryczną; 

 * ocenę lokalnych zasobów energetycznych i możliwości ich wykorzystania 
 (w szczególności zasobów odnawialnych); 

- wyselekcjonowanie ważnych odbiorców ciepła i energii elektrycznej; 

- modernizacja energetyczna; 

- optymalna lokalizacja nowoczesnych źródeł wytwarzania ciepła i energii 
elektrycznej; 

- realizacja przez Gminę Pakietu Klimatycznego; 

GŁÓWNE ZADANIA GMINY W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA LOKALNEGO BEZPIECZEŃSTWA 
ENERGETYCZNEGO 



Dane geograficzne i demograficzne 

• Powierzchnia – 40 km2  

 (52% grunty orne, 11% lasy) 

• Ludność – 12 000 mieszkańców / 3000 budynków 

• 4 sołectwa: 

– Chudów – 1 700 mieszkańców / 450 budynków 

– Gierałtowice – 4000 mieszkańców / 1000 budynków 

– Paniówki – 2 900 mieszkańców / 750 budynków 

– Przyszowice – 3 400 mieszkańców / 800 budynków 

• Gęstość 300 mieszkańców / km2 

• Cały teren obszarem górniczym 

– 3 kopalnie: Knurów-Szczygłowice, Sośnica, 

Budryk-JSW  

– SRK Makoszowy 

• Duże zasoby węgla oraz metanu 

• Duże zasoby agroenergetyczne 

• Degradacja terenu – depresja względem rzeki 

Kłodnicy >15m 

• Zanieczyszczenie powietrza – niska emisja 

 

metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska 

powiat gliwicki 

gmina Gierałtowice 



Bilans energetyczny gminy: zapotrzebowanie na energię elektryczną, gaz i ciepło 

 Odbiorcy komunalni ok. 3 GWh/rok 

 Odbiorcy indywidualni ok. 21 GWh/rok 

  

 Odbiorcy komunalni ok. 25000 GJ/rok 

 Odbiorcy indywidualni ok. 430000 GJ/rok 

  



Główne czynniki warunkujące przemiany w elektroenergetyce 

• realizacja umów międzynarodowych (np. Pakiet Klimatyczny) 

• wzrost cen energii elektrycznej 

• rozwój techniki (np. przemysł 4.0, smart grid, internet rzeczy) 

• reorganizacja pracy sieci dystrybucyjnych 

 



OZE 

 

Typ elektrowni Liczba instalacji Moc [MW] 

biogazowe 308  239.890   

biomasowe 48  1363.670 

PV  602  110.563   

wiatrowe  1,199  5856.818  

wodne  766  1136.828  

realizujące  

współspalanie 35  (var)  

RAZEM   2,958   8707.769  

www.ure.gov.pl 



 



Ceny energii i wolumen transakcji w kontraktach na rok 2019 na TGE 
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Klaster energii  

„cywilnoprawne porozumienie m.in. osób fizycznych i prawnych dotyczące 
wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z OZE 
lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 
niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic 
jednego powiatu lub 5 gmin” 
 

Klaster energii ma umożliwić stworzenie obszarów zrównoważonych i 
samowystarczalnych energetycznie, a obszar jego działania ustalany jest na 
podstawie miejsc przyłączenia wytwórców i odbiorców tworzących klaster.  
 

 



Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice został powołany 
27.10.2017r. 

 

Celem strategicznym Klastra jest inicjowanie i wspólne prowadzenie działań 

związanych z rozwojem energetyki rozproszonej gminy Gierałtowice opartej  

o Lokalny System Energetyczny w sposób służący poprawie lokalnego 

bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej.  

 

Powołanie klastra i cel strategiczny 



podejście klasyczne 

Zasilanie odbiorców z systemu elektroenergetycznego 

podejście innowacyjne 

Zasilanie odbiorców z autonomicznych systemów 
elektroenergetycznych 

 

Długa droga zasilania odbiorcy 

Krótka droga zasilania odbiorcy  

Celem projektu jest zdefiniowanie struktur autonomicznego układu elektroenergetycznego bazującego na sieci 
dystrybucyjnej nN i SN zasilanej źródłami generacji rozproszonej, jako elementu Smart Power Grids, oraz 
implementacji tej koncepcji do rzeczywistej struktury sieci elektroenergetycznej wybranej gminy. 

Klaster autonomiczny Gierałtowice - przyszłość 

sieć przesyłowa sieć WN

sieć SNsieć nN

Odbiorcy 

indywidualni

Elektrownie

Odbiorcy 

przemysłowi

sieć przesyłowa sieć WN

sieć SNsieć nN

Odbiorcy 

indywidualni

Elektrownie

Odbiorcy 

przemysłowi



•Control Process S.A. 

• JSW Innowacje S.A. 

• PGG – KWK Sośnica 

• Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. 

• Pływalnia Wodnik Sp. z o.o. 

•Instytut Projektów 
i Analiz Sp. z o.o. 

•Krajowa Agencja 
Poszanowania Energii S.A. 

•Gmina Gierałtowice 

Lider Koordynator 

Wytwórcy, 
odbiorcy, 

prosumenci 

Jednostki 
doradcze, 
badawcze  
i naukowe 

Członkowie Klastra Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice 



•Zapewnienie samowystarczalności 
energetycznej gminy w oparciu o metan z 
kopalń i zasoby rolne (biogaz) 

•Prace badawczo - rozwojowe w zakresie produkcji 
energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł 
energii, magazynowania i dystrybucji, oraz 
komercyjne wykorzystanie wyników tych prac 

•Testowanie produktów i rozwiązań w ramach  
e-mobility 

•Redukcja niskiej emisji  

•Wzrost innowacyjności i konkurencyjności lokalnej 
gospodarki  

•Wzrost prosumenckiej świadomości społeczności 
lokalnej  

•Optymalizacja lokalnego miksu energetycznego  

•Rozwój i zmniejszenie zależności lokalnych 
wytwórców od zewnętrznych mechanizmów 
wsparcia 

•Optymalizacja pracy sieci lokalnego 
systemu dystrybucyjnego poprzez 
inteligentne zarządzanie pracą źródeł 
Rozwój i popularyzacja OZE, magazynów 
energii i instalacji prosumenckich 

•Redukcja CO2 zgodnie z ustaleniami 
Dyrektywy pakietu 3X20 

•Wzrost bezpieczeństwa 
energetycznego 

•Walka z ubóstwem energetycznym 
oraz zapewnienie tańszych 
 nośników energii 

Cele Klastra 

lokalne 

indywidualne 

krajowe 



Różnice kształtowania cen energii 

Cena zakupu 

(energia i dystrybucja)

Cena sprzedaży energii

Poza klastrem

Cena zakupu 

(energia i dystrybucja)

Cena sprzedaży energii

W klastrze

Odbiorcy

Wytwórcy



Rozmieszczenie głównych elementów 
gminnych centrów energetycznych 

1. Agregat Kogeneracyjny 0,5 MW (paliwo: metan z KWK)  

2. Agregat Kogeneracyjny 1,5 MW (paliwo: metan z KWK)  

3. Farma Fotowoltaiczna 2 MW 

4. Instalacje dla budynków komunalnych ok. 360 kW 

5. Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców ok. 600 kW 

Projekty wiodące klastra 



 Opracowanie planów zaopatrzenia Gmin w energię elektryczną i ciepło w oparciu  

o założenia do strategii; 

 Opracowanie, a następnie wdrożenie strategii klastra; 

 Rozpoczęcie działań wiodących do uruchomienia dwóch źródeł kogeneracyjnych  

w oparciu o paliwo metanowe oraz budowa instalacji PV; 

 Rozpoczęcie wspólnego projektu z Tauron Dystrybucja S.A. w zakresie budowy 

systemu informatycznego – Wirtualnej Elektrowni; 

 Opracowanie strategii programu eko-mobilności i jej wdrożenie. 

 

Harmonogram działań na lata 2018-2025 



Uczestnictwo w Klastrze 

Zakładane korzyści dla przedsiębiorców: 

- ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej, 

- zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, 

- wspieranie lokalnych inicjatyw, 

- wspieranie inwestycji w OZE. 



Dziękuję za uwagę 


