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Lokalizacja inwestycji na tle 
woj. zachodniopomorskiego 
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Budynek hotelu Baltic Plaza 

w Kołobrzegu 
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Budynek hotelu Baltic Plaza 

 budynek hotelu „Baltic Plaza” - pow. netto 8581,59 m2 

 

 zabudowa wolnostojąca, w strefie pośredniej miasta, 
lokalizacja ok. 450 m od morza, 

  

 wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, 
czterokondygnacyjny, podpiwiczony, 

 

 w budynku mieszczą się lokale apartamentowe o 
łącznej powierzchni 3989,38 m2, restauracje z 
zapleczem kuchennym, sale konferencyjne, część 
zabiegowa SPA z basenem, salą fitness, pomieszczenie 
porządkowe i techniczne oraz hala garażowa, 

 

 powierzchnia dachu: 2007,60 m2.  
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AKTY PRAWNE KSZTAŁTUJĄCE POLITYKĘ 

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
 

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku,;Zał. 
do uchwały nr 157/2010 RM z dn. 29.09.2010r. 

 

Ustawa Prawo energetyczne z dn. 10.04.1997r.  

 (tekst URE stan na 01.10.2016 r.) 

Ustawa o efektywności energetycznej z dn. 
20.05.2016r. 

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii … z dn. 22.06.2016r. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 
27.04.2001r. z późn. zm. 

Ustawa Prawo budowlane z dn. 07.07.1994r. z późn. 
zm. 
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Podstawowe kierunki polityki energetycznej Polski 
  

 

 poprawa efektywności energetycznej 

 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii 

 dywersyfikacja struktury wytwarzania energii 

elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki 

jądrowej, 

 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w 

tym biopaliw, 

 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 

 ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko   
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• Efektywność energetyczna wg dyrektywy (2012/27/UE) 
– stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub 
energii do wkładu energii 

• Efektywność energetyczna wg ustawy – stosunek 
uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, 
urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych 
warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości 
zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne 
lub instalację, … niezbędnej do uzyskania tego efektu 

Wybrane definicje 
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WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU 
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Urządzenia  energetyczne wybrane do projektu 
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WYKAZ ZAINSTALOWANYCH 
URZĄDZEŃ 
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1. Agregat kogeneracyjny (AK) na gaz ziemny typu 
VITOBLOC 200 Typ EM-140/207  
 moc elektrycznA 140 kWe, 

 moc cieplna 207 kWt,, 

współpracujący z agregatem absorpcyjnym oraz z 
pompami ciepła i elektrownią PV 
 

2. Agregat absorpcyjny chłodniczy (AACH) typu 
WATER FIRED CHILLER WFC-SC 50 (YAZAKI) o 

mocy chłodniczej 175,8 kW wraz z wieżą chłodniczą, 

umożliwia efektywną współpracę z agregatem 
kogeneracyjnym w układzie trigeneracji 
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WYKAZ ZAINSTALOWANYCH 
URZĄDZEŃ 
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3. Pompa ciepła gruntowa typu Vitocal 300-G Pro 
typ BW302.C110  

 moc grzewcza 106,6 kWt,  

współpracuje z blokami AK i AACH oraz 
elektrownią PV  

 

4. Pompa ciepła powietrzna rewersyjna typu 
Energycal AWH PRO AT 125.2  
 moc grzewcza 126,8 kWt, 

 moc chłodnicza 100,7 kWt,  

współpracuje z blokami AK i AACH oraz z 
elektrownią PV 
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WYKAZ ZAINSTALOWANYCH 
URZĄDZEŃ 
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3. Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 80 kWp: 

 moc elektryczna 80,0 kWp,  

współpracuje z blokiem AK i pompami ciepła 
 

4. Trzy małe elektrownie wiatrowe typu Ecorote 
2800, pracujące w układzie osi pionowej:  
 moc elektryczna pojedynczej EW - 2,8 kWe, 

 moc elektryczna EW łącznie 8,4 kWe,  

współpracuje z elektrownią PV i pompami ciepła 
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Agregat kogeneracyjny  
podstawowa systemu energetycznego hotelu 
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁ ENERGII 
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Współpraca urządzeń energetycznych zaopatrujących 
hotel w energię elektryczną, ciepło oraz chłód 
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Termin określony w amerykańskiej Ustawie o Niezależności Energetycznej i 
Bezpieczeństwie Energetycznym (EISA) z grudnia 2007 – w tym znaczeniu 
stosowany w opracowaniach Fundacji Poszanowania Energii w Gdańsku  

 

„Smart Grid” (inteligentny system elektroenergetyczny):  
oznacza zmodernizowany system dostawy energii elektrycznej, który 
monitoruje, wykonuje pomiary oraz automatycznie optymalizuje działanie 
poszczególnych podzespołów systemu elektroenergetycznego, od 
generatora i system dystrybucji aż do użytkowników końcowych.  

System ten charakteryzuje się dwustronnym przepływem energii i 
informacji, co pozwala na realizację rozproszonego, zautomatyzowanego 
systemu dostawy energii, reagującego w czasie rzeczywistym (bez 
inercji), co pozwala na natychmiastową reakcję systemu i utrzymanie 

równowagi pomiędzy źródłem energii elektrycznej a odbiorcą   

4/28/2017 17 



18 

Współpraca 
bloków  

technicznych  

i ekonomicznych 
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Blok techniczny

Blok
ekonomiczny

Blok kontrolny

min< P<max

min<E<max

Blok
wykonawczy

Baza
danych

MONITORY

TAKNIE

TAKNIE
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TAKNIE

Blok rekuperacji energii

Blok AK
regulacja mocy bloku

AK(1) < Q(1)

Blok AK
(stop - wyłączenie) 

AK(1) > Q(kr)

Regulacja
I(el)

Parametry AK
(En-el = const) 

I(e) = I(e)+1

Parametry AK
(En-el = wzrost) 

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

Parametry AK
(En-el = obniżenie) 

BLOK AK 
regulacja mocy 

cieplnej Q

POZIOM NR 2 
(AK+PC+KG)

BLOK ANALIZ 
weryfikacja danych

Baza danych

Algorytm pracy systemu energetycznego hotelu 
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Baza danych

TAKNIE

TAKNIE

Blok rekuperacji energii

Blok AK
regulacja mocy bloku

Q(ZAP) <= Q(1)

Blok GPC
regulacja mocy pompy

Q(ZAP) <= Q(2)

Blok PPC
regulacja mocy pompy

Blok regulacyjny
(AK + GPC) 

Q(2) < Q(KR1)

NIE TAK

Q(ZAP) <= Q(3)

Blok KG
regulacja mocy kotłów

NIE TAK

Blok regulacyjny
(AK+GPC+PPC) 

Q(3) < Q(KR2)

TAKNIE

Q(4) >= Q(KR3)

TAK NIE

BLOK ANALIZ 
weryfikacja danych
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PLANOWANE EFEKTY  
W REALIZOWANYM PROJEKCIE 

 

 

Produkcja ciepła w bloku 

energetycznym BHKW 

 

GJ/rok 

 

4040 

Produkcja energii elektrycznej w bloku 

energetycznym BHKW 

 

MWh/rok 

 

760 

Zmniejszenie zużycia energii 
(zastosowanie nowych technologii 

pozwalających na wykonanie 

dotychczasowych zadań przy zmniejszonym 

zużyciu energii)  

do produkcji chłodu 

- agregat absorpcyjny 

- pompy ciepła 

 

 

 

 

 

 

MWh/rok 

MWh/rok 

 

 

 

 

 

 

260 

58 

Obniżenie zapotrzebowania na energie 

pierwotną 

 

% 

 

35,6% 
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PLANOWANE EFEKTY  
W REALIZOWANYM PROJEKCIE 

 

 

Produkcja ciepła w pompach ciepła, 

jako OZE 

 

MWh/rok 

 

960 

Produkcja chłodu w pompach ciepła, 

jako OZE 

 

MWh/rok 

 

130 

Zmniejszenie zużycia paliw 

(zmniejszenie zużycia gazu) na 

produkcję ciepła i chłodu w stosunku 

do konwencjonalnej kotłowni 

 

 

tys.m3/rok 

 

 

54 

Produkcja energii ze źródeł 

odnawialnych (OZE): 

- energia elektryczna (PV + MEW) 

- ciepło+chłód  (PCG + PCP) 

 

 

MWh/rok 

MWh/rok 

 

 

132 

1100 

Rekuperacja energii (baseny, inne)  MWh/rok 69 
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PLANOWANE EFEKTY  
W REALIZOWANYM PROJEKCIE 

 

 

Odpady podane recyklingowi (ścieki 

basenowe) 

 

m3/rok 

 

1700 

Ograniczenie zużycia wody (systemy 

automatyki wody basenowej ) 

 

m3/rok 

 

1004 

Zmniejszenie zrzutu zanieczyszczeń do 

wody (podchloryn sodu) 

 

kg/rok 

 

13 

Obniżenie emisji zanieczyszczeń do 

powietrza: 

- dwutlenek węgla (CO2) 

- dwutlenek siarki (SO20 

- tlenki azotu (NOx) 

- tlenek węgla (CO) 

 

 

Mg/rok 

kg/rok 

kg/rok 

kg/rok 

 

 

770 

1130 

705 

1770 

Obniżenie kosztów w stosunku do 

wariantu konwencjonalnego  

(szacunkowo) 

 

tys. zł/rok 

 

270 
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„Prosument” (wg. Ustawy z dn. 22.06.2016 r. o zmianie 

ustawy o odnawialnych źródłach energii :  
odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii el, na 
podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający en-el 
wyłącznie z OZE w mikroinstalacji w celu jej zużycia na 
potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością 
gospodarczą regulowaną ustawą z dn. 02.07.2004r. (… ), 
zwaną ustawą o swobodzie działalności gospodarczej”.  
 

… jest jednocześnie konsumentem i producentem energii elektrycznej 

produkowanej w OZE, a wyprodukowaną nadwyżkę tej energii (np. 

energii elektrycznej w mikroinstalacji lub małej instalacji) dostarcza 

operatorowi systemu dystrybucyjnego (OSD) na zasadach określonych w 

Prawie energetycznym 

Ustawa z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii  

(Dz.U. z dn 03.04.2015, poz. 478) 
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*Definicja przyjęta w dokumencie „Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki  
i środowiska „Ekoefektywne Pomorze”; UMWP, Gdańsk, 2013  oraz w opracowaniach 

Fundacji Poszanowania Energii w Gdańsku  

WYSPA 
ENERGETYCZNA*  

niezależny energetycznie lokalny 
system grupujący ograniczoną ilość 

producentów, konsumentów oraz 
prosumentów  

- możliwość regulacji energii produkowanej i 
zużywanej w ramach systemu, w czasie 
rzeczywistym,  

- możliwość współpracy z innymi, 
niezależnymi systemami i/lub lokalnymi 
dystrybutorami energii  



 „Wyspy energetyczne” 

warunki techniczne 
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Warunek I - posiadają urządzenia produkujące energię 
elektryczną, ciepło i/lub chłód, w tym również 
w kogeneracji  

 

Warunek II - posiadają co najmniej jedno stabilne źródło 
energii elektrycznej 

 

Warunek III - posiadają co najmniej dwa różnego rodzaju 

odnawialne źródła energii (OZE) 
 

Warunek IV - w ramach drugiego etapu inwestycji) 

umożliwią realizację systemu regulacji  

 i nadzoru np. typu „smart grid” 
 



BHKW 

PROSUMER 

BIOGAS PV + WIND 

FACTORY 

POWER STATION WIND 

PV 

KONSUMER 
KONSUMERS 

MŚP 

POWER STATION 

Energetyka „rozproszona  

„Wyspy Energetyczne” 



PROSUMER 

PROSUMER 

BHKW 
PROSUMER 

BIOGAS 
PV + WIND 

FACTORY 

FACTORY 
FACTORY 

PV + WIND 

BIOGAS 

WIND 

PV 

MAIN LEVEL POWER 

HYDROELECTRIC 
POWER STATION 

PEAKS 
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Energetyka „rozproszona”  

integralna część KSE 



28.04.2017 29 

Najtaniej kosztuje energia …, 

której nie wytworzono w celu 

pokrycia zbędnych strat 

Dziękujemy za uwagę 
 

 

dr inż. Tadeusz Żurek 602 192 972 
energy.pomeranian@gmail.com 
 

BCEE  
Kołobrzeg  


