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ocena Możliwości wyKoRzystania płytKiej eneRGii 
GeoteRMalnej na teRenie obszaRów MiejsKich – wyniKi 

pRojeKtu GeotheRMal4pl 

Gruntowe pompy ciepła (GPC) wykorzystujące niskotemperaturową energię geoter-
malną są nowoczesnym, wydajnym i sprawdzonym źródłem energii wykorzystywanym do 
ogrzewania i chłodzenia budynków oraz stanowią alternatywę dla spalania paliw stałych. 
Zastosowanie GPC na terenach zurbanizowanych, szczególnie w przypadku skojarzenia ze 
źródłami OZE zapewniającymi energię elektryczną, przyczynia się do zmniejszenia emisji 
pyłu zawieszonego i gazów cieplarnianych, a tym samym redukcji powstawania smogu.

Na posterze zaprezentowano wyniki dwustronnego polsko-norweskiego projektu 
Geothermal4PL dotyczącego oceny potencjału i możliwości wykorzystania płytkiej geoter-
mii na przykładzie wybranych inwestycji w obszarach miejskich realizowanych w ramach 
Programu Mieszkanie Plus. W efekcie badań zweryfikowano i przeanalizowano dane geo-
logiczne i hydrogeologiczne pochodzące z baz danych i map tematycznych. Dzięki reklasy-
fikacji parametrów litologicznych na geotermiczne oraz wykonanym obliczeniom możliwa 
była ocena efektywności zastosowania GPC. W projekcie przeprowadzono także szkolenia 
dla samorządowej administracji geologicznej, projektantów i wykonawców instalacji GPC. 
Ponadto w wyniku realizacji projektu powstały dwa raporty metodologiczne.
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assessMent of the possibility foR use of shallow 
GeotheRMal eneRGy in uRban aReas – 

Results of the GeotheRMal4pl pRoject 

Ground source heat pumps (GSHP) using shallow geothermal energy are the modern, 
efficient and reliable source of energy for space heating and cooling and provide an alterna-
tive for the combustion of fossil fuels. The application of GSHP in urban areas, especially 
in case of association with the renewable sources of electricity, allows for the reduction of 
suspended dusts and greenhouse gas emissions including the generation of smog.

This poster presents the results of the bilateral Polish-Norwegian project Geothermal4PL 
concerning the assessment of the shallow geothermal energy potential and the possibilities 
for its use within the selected investment sites in the urban areas under the terms of the 
Apartment Plus Programme. As the effect of research, the data derived from the geological 
databases and thematic maps were verified and analyzed. The reclassification of lithological 
parameters to the geothermal ones and the accomplished calculations made the assessment 
of the effectiveness of the GSHP application possible. A training course for geological admi-
nistration, designers of the GSHP installations and drilling companies was organized in the 
framework of the project. In addition, two methodological reports were prepared. 
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