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Porozumienie o współpracy 
w celu utworzenia Tarnowskiego Klastera Energii

Dnia 25 kwietnia 2017 r. Gmina Miasta Tarnowa, Politechnika Krakowska oraz spółki komunalne

zawarły porozumienie o współpracy w celu utworzenia Tarnowskiego Klastera Energii.

Aktualnie trwają prace nad strategią i umową klastera energii.



Aktualny system gospodarki odpadami i ciepła w Tarnowie



Tarnowski Klaster Energii



Cele strategiczne

Gmina Miasta Tarnowa

 stabilizacja lokalnego systemu gospodarki odpadami,

 spełnienie wymogów minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków 
użyteczności publicznej,

 uniezależnienie w możliwie wysokim stopniu kosztów wytwarzania ciepła i energii elektrycznej 
w lokalnych źródłach od wzrostu cen paliw konwencjonalnych,

 zwiększenie udziału energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, 

 stosowanie innowacyjnych metod rozliczania zużycia ciepła wspierających poprawę efektywności 
energetycznej. 



Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 zagospodarowanie pozostałości po przetworzeniu odpadów w RIPOK,

 stabilizacja kosztów utylizacji odpadów, 

 domknięcie systemu zagospodarowania odpadów na terenie miasta.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 poszerzenie zakresu świadczonych usług w systemie gospodarki odpadami, 
w tym zagospodarowanie odpadów po termicznej utylizacji.

Cele strategiczne



Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

 wzrost jakości wytwarzanego ciepła, obniżenie wskaźnika nakładu energii pierwotnej WPc oraz 
zwiększenie wskaźnika procentowego udziału ciepła użytkowego w kogeneracji α,

 stabilizacja konkurencyjnej pozycji na rynku ciepła,

 udział w tworzącym się rynku efektywności energetycznej.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć naukowo-technicznych w zakresie efektywności 
energetycznej z udziałem partnerów gospodarczych, administracyjnych i stowarzyszeniowych.

Cele strategiczne



Stan prac nad Strategią TKE



Okres obowiązywania Strategii



110 097

270 000

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Budynki użyteczności
publicznej

Spalarnia

C
ie

p
ło

 [
G

J/
ro

k]
59%

*

* Przy założeniu nominalnej mocy przerobowej spalarni pre-RDF
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Bilans zapotrzebowania na energię elektryczną - BUP i oświetlenie

Dane za rok 2016



Prognoza produkcji i zapotrzebowania na ciepło
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Prognoza produkcji i zapotrzebowania na energię elektryczną
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Produkcja energii elektrycznej - pre-RDF z miasta Tarnowa
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Zapotrzebowanie na energię elektryczną



Zagadnienia problemowe



Prawo zamówień 
publicznych

Zastosowanie 
zamówień 
in-house

Ceny transferowe –
współpraca podmiotów 

powiązanych

Obowiązek 
taryfikacji

Zasada TPA dla 
przesyłu ciepła

Prawo 
energetyczne

Ustawa o odpadach

Ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku 

w gminach 

Konieczność dostosowania uregulowań prawnych 
do funkcjonowania klastra energii



Lokalny rynek ciepła i energii elektrycznej

 zastosowanie zasady TPA w ciepłownictwie,

 uzyskanie zwolnienia taryfowego na podstawie art. 49 prawa energetycznego,

 zastosowanie innego niż ilościowego sposobu rozliczania za ciepło,

 relacje z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej i podmiotem bilansującym energię elektryczną.



30% ograniczenie spalania odpadów

 30% ograniczenie spalania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia 

odpadów komunalnych wyrażone w KPGO i WPGO w kontekście hierarchii sposobów postępowania 

z odpadami,

 konsekwencje braku ujęcia instalacji w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 

– art. 38a ustawy o odpadach.



Uznanie ciepła ze Spalarni za ciepło odpadowe

 Uznanie ciepła ze Spalarni pre-RDF za ciepło odpadowe spowoduje znaczne  obniżenie wartości 
współczynnika WPc dla miejskiej sieci ciepłowniczej tj.: 

• z 0,88 – w przypadku częściowego uznania za biomasę, 

• do 0,36 – w przypadku uznania za ciepło odpadowe.

 Współczynnik WPc ma znaczący wpływ na koszty termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej:

• w przypadku uznania części spalanej frakcji odpadów za biomasę, koszty termomodernizacji 
obiektów użyteczności publicznej zmaleją od 18% do 27%,

• w przypadku uznania energii z odpadów za tzw. „ciepło odpadowe” wyłączy to konieczność 
termomodernizacji ok. 94% powierzchni budynków użyteczności publicznej należących do GMT. 

WPc 1,07 0,88 0,36
EP 45 45 45
Ek 42 51 125


