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Modena w Włoszech będąca sygnatariuszem Porozumienia Burmistrzów została 

niedawno wyróżniona we włoskim czasopiśmie Forum PA za działania w zakresie 

dekarbonizacji i transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju. Stanowiło to 

okazję do podkreślenia potencjału społeczności energetycznych w gminie, ale także 

znaczenia członkostwa w Porozumieniu Burmistrzów w Europie dla realizacji 

wyznaczonych celów.  
 

Najpierw podczas szczytu G20 w Rzymie, a następnie COP26 w Glasgow wyraźnie 

podkreślono stan naszej planety i znaczenie niezwłocznego podjęcia działań polegających na 

wdrożeniu skutecznej transformacji energetycznej oraz opracowaniu struktury gospodarczej i 

produkcyjnej uwzględniającej równowagę środowiskową. Gmina Modena chce być 

protagonistą w procesie transformacji energetycznej, której celem jest walka ze zmianami 

klimatycznymi. Z drugiej strony, przed globalną pandemią COVID-19 miliony ludzi wyszły na 

ulice, by domagać się sprawiedliwości klimatycznej. Ponieważ kryzys społeczny, zdrowotny i 



 

 

klimatyczny są ze sobą powiązane, wymagają wspólnych rozwiązań. Jednym z nich mogą być 

społeczności energetyczne. 

 

Czym są społeczności energetyczne? 

Społeczność energetyczna opiera się na systemie współpracy pomiędzy lokalnymi organami 

publicznymi, firmami, przedsiębiorstwami i obywatelami, którzy decydują się na rozwój 

infrastruktury energetycznej ze źródeł odnawialnych, i stosują model samokonsumpcji oparty 

na współdzieleniu. Jest to doskonałe narzędzie do walki ze zmianami klimatycznymi, ale także 

ubóstwem energetycznym, które dotyka ponad 2 miliony włoskich rodzin. Angażując 

bezpośrednio społeczność, przyspiesza ono podnoszenie niezbędnej świadomości i 

zwiększenie wiedzy w zakresie tak fundamentalnych kwestii. 

Społeczności energetyczne powinny zostać uznane na arenie międzynarodowej za 

fundamentalne dla osiągnięcia celów porozumienia paryskiego, ponieważ są instrumentami, 

które mogą jednocześnie rozwiązać kilka problemów. 

 

Świadomość i zaangażowanie użytkowników 

Społeczności energetyczne mogą zaangażować dużą liczbę aktorów społecznych w wyzwanie, 

jakim jest dekarbonizacja. Wzajemna bliskość elektrowni i konsumentów spowoduje, że w 

wielu przypadkach instalacje znajdujące się na dachach lub w pobliżu budynków będą 

zwracać uwagę na kwestię aktywnego zaangażowania obywateli. Zaangażowanie 

indywidualnych użytkowników oraz korzyści ekonomiczne płynące z tych systemów wywołają 

u członków społeczności bardziej pozytywne zachowania w zakresie oszczędności energii 

oraz, bardziej ogólnie zwiększą świadomość dynamiki charakteryzującej produkcję, zużycie i 

sprzedaż energii elektrycznej. 

Elementy te mogą prowadzić do zastosowania innowacyjnych rozwiązań technicznych, takich 

jak model kształtujący profil obciążenia w zależności od potrzeb sieci, a tym samym działań 

konsumentów. Przyznanie odbiorcom końcowym większej odpowiedzialności sprawi, że 

poczują się zmuszeni do dostosowania swoich profili obciążenia i produkcji oraz do 

przeprowadzenia pierwszego bilansowania własnego małego systemu.  

 

  



 

 

Zmieniające się ramy prawne 

Ramy prawne działania społeczności energetycznych zostały określone przez dyrektywę w 

sprawie stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II), jej częściową transpozycję oraz 

przekształcenie w ustawę włoskiego dekretu Milleproroghe. W ten sposób powstała 

możliwość tworzenia społeczności, które wymieniają się energią na potrzeby zarówno 

natychmiastowej, jak i odroczonej zbiorowej samokonsumpcji. 

W raporcie Legambiente z maja 2021 roku zatytułowanym „Odnawialne samorządy” 

przeanalizowano co najmniej 30 lokalnych konfiguracji społeczności energetycznych 

korzystających ze źródeł odnawialnych i uczestniczących w zbiorowej samokonsumpcji. Jest 

to ruch szybszy niż budowa dużych elektrowni, który pokazuje wyraźną potrzebę dążenia do 

podejścia oddolnego. 

 

Zobowiązanie gminy Modena do udziału w Porozumieniu Burmistrzów 

W ostatnich latach proces dekarbonizacji uległ gwałtownemu przyspieszeniu, a kwestie 

zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym, gospodarczym i społecznym stały się 

kluczowe nie tylko na szczeblu europejskim, ale także w polityce władz lokalnych. Modena 

jest położona w miejscu, które ma decydujące znaczenie dla jakości powietrza, dlatego 

przejście na energię ekologiczną jest szczególnie pilne, aby poprawić dobrostan 

mieszkańców.  

Większość gmin członkowskich AESS przystąpiła do sieci Porozumienia Burmistrzów i 

opracowała plany działań na rzecz zrównoważonej energii i (klimatu) (SECAP). W gminie 

Modena plan został zatwierdzony w lutym 2021 roku, a jego celem zgodnie z założeniami UE 

jest ograniczenie emisji CO2 o co najmniej 55% do 2030 roku. Inicjatywa Porozumienia 

Burmistrzów wywarła pozytywny wpływ na terytorium kraju dzięki zaangażowaniu dużej 

liczby miast i zainteresowanych stron oraz zwiększeniu świadomości w zakresie kwestii 

klimatycznych.  

W związku z tym, że niektóre małe i średnie gminy napotykają na problemy wewnętrzne, 

należy udostępnić im nowe narzędzia i/lub zwiększyć skuteczność już istniejących, aby gminy 

te mogły w pełni uczestniczyć w realizacji swoich planów działania. Założenie to wydaje się 

dobrze funkcjonować, ponieważ coraz więcej miast aktywnie angażuje się we współpracę z 

lokalnymi zainteresowanymi stronami i z powodzeniem tworzy społeczności energetyczne. 

 

Konkretne projekty społeczności energetycznych 

W wyniku współfinansowania przez EIT Climate-KIC we wrześniu 2019 roku AESS, ENEA i 

Uniwersytet Boloński rozpoczęły realizację projektu GECO (Green Energy Community) z 

udziałem obywateli, lokalnych stowarzyszeń i przedsiębiorstw. Do 2023 roku doprowadzi on 

do utworzenia pierwszej wirtualnej społeczności energetycznej regionu Emilia-Romania, czyli 

w Bolonii. 
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GECO ułatwi budowę 8 nowych elektrowni wykorzystujących rozwiązania odnawialne, co 

oznacza powstanie elektrowni dla centrum rolno-przemysłowego CAAB/FICO, biogazowni do 

utylizacji odpadów organicznych, fotowoltaicznych elektrowni słonecznych na kilku 

budynkach mieszkalnych, centrum handlowym, na dachach Instytutu Badań nad Modą, ZR 

Experience i sąsiednich firm.  

W sumie oznacza to 14 MW nowej mocy wytworzonej przez elektrownie fotowoltaiczne, 

które do 2023 roku będą produkować ponad 15,4 mln kWh/rok, co pozwoli na zmniejszenie 

zużycia energii o 120 MWh/rok i uniknięcie emisji do atmosfery 58 000 ton CO2/rok. 

Projekt jest w trakcie realizacji i obejmuje opracowanie platformy do analizy przepływów 

energii (produkcji, magazynowania i zużycia), co jest przydatne do zapewnienia elastyczności 

energetycznej w społecznościach, dzięki czemu ich członkowie będą mogli monitorować 

swoje zużycie energii i wkład w społeczności.  

 

Społeczności energetyczne: otwarte pytania 

Częściowa transpozycja dyrektyw europejskich dotyczących samoprodukcji i wymiany energii 

pozwoliła na rozpoczęcie wielu inicjatyw, które przyniosły niesamowite rezultaty, biorąc pod 

uwagę fakt, że ustawa została przyjęta niewiele ponad półtora roku temu. Pojawiły się jednak 

pewne krytyczne kwestie, a niektóre pytania pozostają bez odpowiedzi. 

 

Wielkość społeczności energetycznych 

Określenie wielkości społeczności energetycznych na podstawie parametrów 

elektrotechnicznych często okazuje się ograniczające, jeśli chodzi o potencjał uczestnictwa, 

który zwykle pojawia się w doświadczeniach projektowych, zwłaszcza w przypadku instalacji o 

mocy powyżej 150 kW. 

Obecnie zachęty wynagradzają jedynie współdzielenie energii za pomocą taryfy, niezależnie 

od wielkości elektrowni. Jeden z krytycznych problemów, jaki został zidentyfikowany, dotyczy 

konfiguracji małych elektrowni, które działają w sposób zrównoważony tylko dzięki ulgom 

podatkowym i superbonusowi. Aby utrwalić te oddolne doświadczenia, projekty te muszą być 

także opłacalne ekonomicznie. 

 

Zarządzanie mechanizmem 

Delikatną kwestią jest zarządzanie mechanizmem. Zostało ono zakwestionowane w Europie 

przez poprawkę, która przewiduje wydzielenie korzyści należnych członkom bezpośrednio z 

ich rachunków. Stwarza to szereg potencjalnych komplikacji w zarządzaniu i grozi 

unieważnieniem obecnie opracowanych modeli biznesowych. Ponadto, jeśli chodzi o 

zarządzanie, konieczne jest opracowanie modeli, którymi można zarządzać oddolnie w 

małych konfiguracjach, bez ryzyka, że złożone koszty zarządzania wpłyną na korzyści i 

sprawią, że stracą one na atrakcyjności. W tym sensie powinniśmy również pomyśleć o 



 

 

aktywnej roli menedżerów, stosując potrącenie bezpośrednio w rachunku, ale w formie 

dobrowolnej, a nie nieobowiązkowej. 

 

Niezbędne przyspieszenie do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 

Obecnie we wszystkich włoskich gminach ponad 1,1 mln elektrowni wykorzystujących 

odnawialne źródła energii zaspokaja 37,6% całkowitego zużycia energii elektrycznej i 19% 

całkowitego zużycia energii, wykorzystując różne technologie produkcji energii elektrycznej 

i/lub cieplnej. Aby dotrzymać podjętych zobowiązań i terminów, konieczna jest szybka i 

konkretna interwencja w celu przyspieszenia tego procesu. W tym sensie społeczności 

energetyczne mogą odegrać ważną rolę. 


