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WSTĘPNA KONCEPCJA  ZAOPATRZENIA W CIEPŁO 
MIASTA OLSZTYNA Z WYKORZYSTANIEM 
CENTRALNEJ CIEPŁOWNI KORTOWO ORAZ 
MNIEJSZYCH KOTŁOWNI 
 
Streszczenie 
 
Z dniem 1 stycznia  2018r firma Michelin wstrzyma dostawy ciepła do miasta. 
Z tego powodu MPEC Olsztyn planuje budowę nowej elektrociepłowni o mocy 
cieplnej ok. 100 MW, zasilanej gazem ziemnym, której budowa kosztować 
będzie od 450 do 700 mln zł.. 
W opinii MPEC budowa nowej elektrociepłowni spowoduje wzrost cen ciepła o 
ok. 50%.  Zdaniem autorów opracowania, wzrost cen ciepła moŜe być znacznie 
wyŜszy. 
Na skutek ogłoszenia konsultacji społecznych, grupa kilku mieszkańców 
Olsztyna proponuje rozwaŜenie budowy mniejszych kotłowni lub ciepłowni w 
mieście z pozostawieniem ciepłowni Kortowo jako centralnego źródła ciepła. 
Przewidywany koszt takich wariantów modernizacyjnych nie powinien 
przekroczyć 215 mln zł. 
Koszt ciepła dla mieszkańców powinien być niŜszy w porównaniu do budowy 
duŜej elektrociepłowni.     
 
Wprowadzenie 
 
W czerwcu 2012r. zostały ogłoszone konsultacje społeczne w sprawie budowy 
nowej elektrociepłowni dla Olsztyna. 
W grupie kilku osób zawodowo związanych z tematyką ciepłownictwa, 
świadczących usługi dla odbiorców ciepła, zrodziły się nowe idee dotyczące 
tego problemu, odmienne od propozycji MPEC budowy duŜej elektrociepłowni.  
Po wielu wstępnych analizach i rozwaŜaniach, postanowiliśmy wyrazić swój 
głos w publicznej dyskusji nad problemem modernizacji systemu 
ciepłowniczego Olsztyna.  

Jedyną inspiracją przedstawionych tu propozycji jest zaproszenie do 
publicznej dyskusji wystosowane do mieszkańców przez Prezydenta Olsztyna.  

Wierzymy, Ŝe nasz głos przedstawiony w niniejszym opracowaniu będzie 
miał wpływ na wybór najkorzystniejszego rozwiązania dla mieszkańców 
Olsztyna, rozwiązania dającego szansę na najniŜsze koszty ogrzewania i ciepłej 
wody w naszych budynkach.  

Przedstawione propozycje znalazły wsparcie i Patronat ze strony 
Polskiego Zrzeszenia InŜynierów i Techników Sanitarnych, Oddział w 
Olsztynie. 
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Przykładem ogromnej wagi społecznych konsultacji jest budowa ścieŜki 

pieszo–rowerowej wokół jeziora Długiego. Pierwotny projekt tej ścieŜki na 
skutek publicznej dyskusji i protestów społecznych został ostatecznie prawie 
całkowicie zmieniony i inwestycja została zrealizowana zgodnie z 
oczekiwaniami mieszkańców. 
            
Niniejsze opracowanie stanowi zarys podstawowych załoŜeń 
do koncepcji i moŜe stanowić podstawę do dalszych prac 
analitycznych . 
 
1. Informacje wstępne 
 
Miejska sieć ciepłownicza w Olsztynie zasilana jest obecnie z dwóch źródeł : 
1.Ciepłownia Kortowo będąca własnością MPEC Olsztyn 
2.Elektrociepłownia MICHELIN Polska S.A. 
Z dniem 1 stycznia  2018r firma Michelin wstrzyma dostawy ciepła do miasta. 
W tej sytuacji pojawi się deficyt mocy zainstalowanej w źródłach ciepła.  
MPEC Olsztyn zamawia obecnie w Michelin 95-100 MW mocy cieplnej a SM 
Pojezierze 30 MW.  
Powstający deficyt mocy cieplnej naleŜy wypełnić do 2018 r. w inny sposób.     

MPEC Olsztyn proponuje w tym celu budowę elektrociepłowni o mocy 
cieplnej ok. 100 MW, zasilanej gazem ziemnym, zlokalizowanej na końcu ulicy 
Lubelskiej za wiaduktem, przy wyjeździe w kierunku na Barczewo. 
Koszt budowy tej elektrociepłowni szacowany jest wstępnie w wysokości od 
450 do 700 mln zł w zaleŜności od wariantu technologicznego. 
Czas zwrotu inwestycji wg danych MPEC wynosić będzie ok. 14 lat.   
Koszt inwestycji w przeliczeniu na uzyskanie 1 MW mocy cieplnej nowych 
kotłów wynosi od 4,5 do 7,0 mln zł/MW.  

Celem realizacji tej inwestycji, miałaby powstać nowa spółka 
energetyczna z większościowym udziałem inwestora zewnętrznego. Firma ta 
powstałaby w formule prawnej partnerstwa publiczno – prywatnego. W skład 
majątku tej nowej firmy weszłaby planowana elektrociepłownia oraz istniejąca 
ciepłownia Kortowo. Po zrealizowaniu inwestycji większość ciepła dla miasta 
dostarczana byłaby z nowej elektrociepłowni a ciepłownia Kortowo byłaby 
źródłem uzupełniającym, pracującym tylko okresowo. 
Podczas pierwszej konsultacji społecznej w Ratuszu, MPEC Olsztyn przedstawił 
prognozę, Ŝe po wybudowaniu elektrociepłowni ceny ciepła w Olsztynie 
wzrosną o ok. 50%.  
Zdaniem autorów opracowania, bardziej prawdopodobny jest znacznie wyŜszy 
wzrost cen  i w perspektywie 3-4 lat od wybudowania elektrociepłowni moŜna 
spodziewać się cen wyŜszych nawet o ok. 100%. 
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Teren projektowanej elektrociepłowni MPEC przy ul. Lubelskiej W oddali 
widoczne centrum logistyczne Michelin  
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Ciepłociągi MPEC i SM Pojezierze na wyjściu z Michelin ul.Leonharda  
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Autorzy tego opracowania nie negują idei elektrociepłowni proponowanej przez 
MPEC, za cel nadrzędny uznają uzyskanie dla odbiorców ciepła najniŜszej 
moŜliwej ceny energii cieplnej w okresie kolejnych kilkunastu lat przy 
zastosowaniu kaŜdego moŜliwego rozwiązania technicznego. 
 
Z tego powodu warto przed podjęciem ostatecznych decyzji przeanalizować 
równieŜ inne warianty modernizacyjne na równi z proponowaną przez MPEC 
ideą elektrociepłowni. 

Do ostatecznej realizacji powinna zostać wybrana taka koncepcja, która 
przynosi najmniejszy wzrost cen ciepła oraz jak najtańsze ogrzewanie  mieszkań 
i budynków w Olsztynie.  
         
2. Przykłady modernizacji systemów ciepłowniczych w Polsce 
 
W ostatnich latach zrealizowano wiele nowych kotłowni, ciepłowni i 
elektrociepłowni. Nowe źródła ciepła realizowane są wg róŜnych rozwiązań 
technicznych, przy zastosowaniu róŜnych paliw, o róŜnych kosztach 
jednostkowych. Oto niektóre przykłady w oparciu o informacje uzyskane z 
internetu. Więcej informacji w załączniku.   
 
Ostrów Wielkopolski 
W 2012r zbudowano gazową kotłownię szczytową o mocy 15 MW a koszt 
budowy wyniósł 6,2 mln zł.  
Kotłownię zbudowano w adaptowanym budynku dawnego ZNTK.   
Wskaźnik jednostkowy kosztów inwestycyjnych wynosi 0,4 mln zł /MW. 
Kotłownia ta ma wspomagać system ciepłowniczy od temp. zewnętrznej -6°C. 
Uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w 
wysokości 4 mln zł. 
Wskaźnik nakładu wynosi – 6,2 mln zł / 15 MW =  0,41mln zł / MW 
 Gdyby w Olsztynie zbudować 8 takich kotłowni po 15MW, o łącznej 
mocy 120 MW, to koszt wyniósłby ok. 48 mln zł. 
 
Biała Piska – woj.warmińsko - mazurskie 
Informacja z Biuletynu Zamówień Publicznych. 
Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego w m. Biała Piska 
Numer ogłoszenia BZP: 209435 - 2011; data zamieszczenia: 03.08.2011 
Budowa kotłowni o mocy 4,5 MW na biomasę w budynku istniejącej kotłowni 
osiedlowej oraz budowa sieci cieplnej długości około 1900 m  
Cena wybranej oferty: 7439655,00zł 
Wskaźnik nakładu (kotłownia +sieć cieplna) – 7,44 mln zł / 4,5 MW =   
1,65mln zł / MW 
 Gdyby w Olsztynie zbudować takie kotłownie i sieci jak w Białej Piskiej, 
o łącznej mocy 120 MW, to koszt wyniósłby 198 mln zł. 
Brzeg Dolny  
W 2008r zbudowano elektrociepłownię o mocy cieplnej 80 MW, opalaną 
węglem i biomasą. Uzyskano dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. 
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Kielce 
W grudniu 2008r uruchomiono nową elektrociepłownię opalaną węglem i 
biomasą. W okresie letnim blok pracuje w konfiguracji kotła parowego 
opalanego biomasą i turbozespołu ze stacją ciepłowniczą w pełni pokrywając 
zapotrzebowanie ciepłej wody uŜytkowej w zakresie obciąŜeń 8÷15 MWt przy 
produkcji energii elektrycznej 2-4 MW. 
W sezonie grzewczym  blok pracuje w konfiguracji  kocioł parowy węglowy i 
turbozespół ze stacją ciepłowniczą pracując z obciąŜeniem 30 MWt przy 
produkcji energii elektrycznej 10,5 MW. 
Koszt budowy wyniósł ok. 90 mln zł . Uzyskano dofinansowanie z funduszy 
Unii Europejskiej i Ekofunduszu w wys. 25,2 mln zł.. 
  
Siedlce 
W 2011r rozbudowano istniejącą elektrociepłownię opalaną gazem. Inwestycja 
pozwoliła zwiększyć moc zainstalowaną  elektryczną o 36 MW i moc cieplną  
o 34 MW. 
Koszt budowy wyniósł ok. 47 mln zł . Uzyskano preferencyjny kredyt z BOŚ i 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
  
Gniewkowo 
Informacja z Biuletynu Zamówień Publicznych. 
Przebudowa kotłowni węglowej wraz z wymianą osiedlowej sieci cieplnej 
Numer ogłoszenia: 91668 - 2011; data zamieszczenia: 27.04.2011 
Budowa kotłowni gazowo-olejowej o mocy 3,4 MW oraz wymiana osiedlowej 
sieci cieplnej. Cena wybranej oferty: 1685056,55zł 
Wskaźnik nakładu (kotłownia +sieć cieplna) – 1,69 mln zł / 3,4 MW =   
0,50 mln zł / MW 
 Gdyby w Olsztynie zbudować takie kotłownie i sieci jak w Gniewkowie, 
o łącznej mocy 120 MW, to koszt wyniósłby 60 mln zł. 
 
Ursus - Skorosza  
SPEC zainstalował kontenerową kotłownię gazową o mocy cieplnej 3 MW. 
Jej pracę w tym miejscu szacuje się wstępnie na 3-4 lata.  
Po rozbudowie sieci ciepłowniczej na terenie Skoroszy oraz połączeniu jej z 
msc, ciepłownia będzie mogła po przetransportowaniu produkować ciepło dla 
innych obszarów Warszawy. 
 
Tarnobrzeg  
PEC Tarnobrzeg zbudował ciepłownię gazową o mocy 60 MW. Całość 
inwestycji (Projekty techniczne, montaŜ układu technologicznego, AKPiA, 
zasilanie elektroenergetyczne, instalacja przeciwhałasowa, monitoring oraz 
wizualizacja procesów technologicznych, stacja uzdatniania i pozostałe prace) 
zostały wykonane siłami własnymi PEC. 
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Świnoujście 
Gaz-System, operator gazociągów przesyłowych, planuje budowę 
elektrociepłowni opalanej gazem w okolicach terminalu LNG w Świnoujściu. 
Koszt inwestycji szacowany jest na 400-500 mln zł.  
Elektrociepłownia składałaby się z dwóch bloków, o łącznej mocy 172 MW. 
Realizacja inwestycji planowana jest na cztery lata, z terminem ukończenia w 
2016 roku. 
 
3. Przykłady zachowań właścicieli budynków w sytuacji wysokich cen ciepła 
z sieci cieplnej.  
 
Właściciele budynków (szczególnie wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe) 
stale i bardzo uwaŜnie analizują koszty ogrzewania i ciepłej wody. 
Administratorzy budynków podejmują wszelkie moŜliwe działania aby obniŜyć 
koszty ciepła. Prace termomodernizacyjne są realizowane w prawie kaŜdym 
obiekcie. Poziom świadomości w tej dziedzinie jest obecnie bardzo wysoki w 
porównaniu do sytuacji sprzed kilku lat.  
Systematycznie analizowane są koszty ciepła z sieci cieplnej w porównaniu do 
kosztów z kotłowni gazowych. KaŜda podwyŜka cen MPEC czy cen gazu jest 
impulsem do kolejnych analiz i porównań.            
Przykładami działań odbiorców ciepła w tym zakresie są miasta Dobre Miasto, 
Biskupiec i Barczewo. W Dobrym Mieście ciepło od lat było dostarczane ze 
źródła przemysłowego dawnej Warfamy.  Zewnętrzny inwestor po wykupieniu 
ciepłowni przeprowadził szeroki zakres prac modernizacyjnych a koszty tych 
prac dość szybko spowodowały istotny wzrost cen ciepła dla odbiorców. 
Efektem były protesty społeczne opisywane w prasie oraz koncepcje budowy 
przez gminę ciepłowni miejskiej. 
W Biskupcu na skutek wysokiej ceny ciepła z miejskiej sieci cieplnej, odbiorcy 
sukcesywnie się odłączają i budują własne kotłownie gazowe w budynkach.   
W Barczewie tamtejszy ZEC dostarczał ciepło w 2008r do ok. 30 budynków. 
Ceny ciepła były istotnie wyŜsze od cen z systemu gazowniczego.  
Obecnie ZEC Barczewo ogrzewa juŜ tylko 4 budynki a 26 budynków odłączyło 
się budując własne kotłownie gazowe. 
W Olsztynie ceny ciepła z sieci MPEC są obecnie niŜsze ok. 10-30% od ciepła z 
kotłowni gazowych. 
Przykłady działań odbiorców w Barczewie i Biskupcu są waŜną przestrogą dla 
MPEC oraz inwestora zewnętrznego co do planowanej inwestycji w Olsztynie.  
JeŜeli budowa nowej elektrociepłowni za 450-700 mln zł spowoduje wysoki 
wzrost cen ciepła dla odbiorców, to nieuchronnym efektem będzie masowe 
odłączanie się budynków od sieci cieplnej i budowa własnych kotłowni 
gazowych w budynkach - podobnie jak to nastąpiło w Barczewie i w Biskupcu.   
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4. Podstawowe cele proponowanych rozwiązań 
 

- uzyskanie moŜliwie najniŜszych cen ciepła u odbiorców w mieście po 
wykonaniu modernizacji systemu ciepłowniczego 

 
- uzyskanie moŜliwie najniŜszych kosztów inwestycyjnych  
niezbędnych na wykonanie modernizacji systemu ciepłowniczego 

 
- utrzymanie konkurencyjności ciepła z miejskiej sieci cieplnej w 
porównaniu do kotłowni gazowych instalowanych w budynkach  

 
5. Podstawowym załoŜeniem proponowanej modernizacji systemu 
ciepłowniczego Olsztyna jest wykorzystanie ciepłowni Kortowo jako 
centralnego źródło ciepła dla miasta  
 
5.1.Podstawowym rodzajem paliwa dla ciepłowni pozostanie miał węglowy. 
 
5.2.Proponowana modernizacja systemu ciepłowniczego przewiduje 
włączenie sieci cieplnej SM Pojezierze do miejskiej sieci cieplnej, o ile 
będzie taka wola Spółdzielni 
 
5.3. Proponuje się do dalszych analiz kilka wariantów modernizacyjnych, w 
których ciepłownia Kortowo będzie centralnym źródłem ciepła dla miasta 
Olsztyna oraz dodatkowy wariant kontynuacji współpracy z EC Michalin. 
 
Wariant nr 1 (zwany dalej – małe kotłownie szczytowe) 
Budowa szczytowych kotłowni gazowych , zlokalizowanych na terenie całego 
miasta, ulokowanych w pobliŜu istniejących przesyłowych sieci cieplnych.       
Moc kaŜdej kotłowni od 0,5 do 10 MW.  
 
Wariant nr 2 (zwany dalej – mieszkaniówka) 
Odłączenie od sieci cieplnej budynków niemieszkalnych i wybudowanie w tych 
obiektach indywidualnych kotłowni gazowych. Ponadto budowa jednej 
szczytowej kotłowni gazowej o mocy ok. 30 MW.  
 
 
Wariant nr 3 (zwany dalej – rejonowe ciepłownie) 
Budowa 3 ciepłowni lub elektrociepłowni gazowych lub węglowych. 
o mocy cieplnej od 25 do 50 MW. 
  
Wariant nr 4 (zwany dalej – kontynuacja EC Michelin) 
Kontynuować rozmowy z firmą Michelin Polska S.A. w sprawie dostaw ciepła 
do miasta przez kolejne lata. 
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5.4.Ciepłownia Kortowo w kaŜdym z powyŜszych wariantów pracować 
będzie  przez większość miesięcy w roku.  
Moc zainstalowanych kotłów w ciepłowni Kortowo wystarcza na pokrycie 
potrzeb cieplnych całego miasta przeciętnie od początku marca do końca 
października. W skali całego roku większość potrzebnego ciepła dla całego 
miasta będzie produkowane  w ciepłowni Kortowo, z najtańszego obecnie 
paliwa jakim jest miał węglowy.  
W okresie najzimniejszych miesięcy listopad – luty, moc kotłów ciepłowni 
Kortowo nie pokrywa szczytowego zapotrzebowania ciepła dla całego miasta. 
Deficyt mocy szczytowej zostałby pokryty w róŜny sposób, w zaleŜności od 
wariantu. 
 
5.5. Układ własnościowy całego systemu ciepłowniczego zasilanego z 
ciepłowni Kortowo. 
 
Najlepszym rozwiązaniem jest to, aby wszystkie elementy systemu 
ciepłowniczego pozostały własnością Miasta Olsztyn i zarządzane były nadal 
przez spółkę miejską MPEC Olsztyn.  
Zatem proponuje się w kaŜdym z przedstawionych wariantów, aby obecny układ 
własnościowy nie ulegał zmianie, nowe mniejsze kotłownie teŜ byłyby 
własnością MPEC Olsztyn. 
Jednolity system własności miejskiej ułatwi optymalizację techniczną i 
ekonomiczną dostawy ciepła dla miasta. 
Gmina Olsztyn będzie miała pełną moŜliwość kontroli nad polityką cenową 
swojej spółki miejskiej.  
 
6. Charakterystyka wariantu - małe kotłownie szczytowe 
 
Podstawowym paliwem dla kotłowni szczytowych byłby gaz ziemny.  
Tam gdzie to moŜliwe, uzupełniającym paliwem byłby lekki olej opałowy, 
wykorzystywany przez kilkanaście najzimniejszych dni w roku.    
Moc kaŜdej kotłowni od 0,5 do 10 MW w zaleŜności od zasilanego obszaru i 
dostępnej powierzchni na kotły gazowe i olejowe.  
KaŜda kotłownia szczytowa pracowałaby zimą na wydzielonym, zamkniętym 
obszarze ( kilka –kilkanaście budynków) a od wiosny do jesieni moŜe pracować 
dla całego miejskiego systemu.   
Podstawowym kryterium wyboru lokalizacji tych kotłowni byłby najniŜszy, 
moŜliwy do uzyskania koszt inwestycji. 
Takie kryterium najlepiej wypełniają poniŜsze typy obiektów: 
a/ parterowe budynki dawnych oraz istniejących węzłów grupowych 
   W osiedlach Nagórki, Jaroty, Pieczewo, Podgrodzie istniały w minionych 
    latach węzły grupowe, znaczna ich część została zlikwidowana.      
b/ budynki dawnych, duŜych, kotłowni węglowych, przebudowanych na węzły 
    cieplne – występują w Śródmieściu i na Zatorzu 
c/ istniejące kotłownie węglowe i gazowe innych firm 
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PowyŜsze obiekty nie zawsze są w pełni wykorzystane, posiadają 

wszystkie media, sieć cieplna często tam równieŜ jest. Przy odpowiednich 
staraniach i działaniach moŜliwe będzie wykupienie lub wydzierŜawienie 
znacznej liczby tych obiektów. Koszty dostosowania infrastruktury są tu 
minimalne, odmiennie niŜ w przypadku projektowanej przez MPEC 
elektrociepłowni przy Lubelskiej.   
W niektórych przypadkach korzystna moŜe się okazać instalacja kotłowni 
kontenerowych na wydzielonych działkach terenu.  
Dla największych kotłowni szczytowych, o mocy 5-10 MW celowe jest 
rozwaŜenie zastosowania kogeneracji czyli małych elektrociepłowni.  
Wymaga to szczegółowych analiz w zakresie opłacalności, przewidywanego 
czasu zwrotu i obciąŜenia systemu ciepłowniczego . 
Wszystkie kotłownie szczytowe byłyby kotłowniami automatycznymi, bez stałej 
obsady. Kotłownie wpięte byłyby w centralny system nadzoru, zdalnie 
uruchamiane. 
Włączanie i wyłączane następowałoby w zaleŜności od aktualnego poboru mocy 
w systemie ciepłowniczym lub od aktualnej opłacalności produkcji ciepła z 
miału węglowego w Kortowie czy z gazu w kotłowni szczytowej. 

W kaŜdej kotłowni naleŜy rozwaŜyć moŜliwość zastosowania dodatkowo 
oleju opałowego poprzez palniki dwupaliwowe lub oddzielny kocioł olejowy. 
Pozwoli to na obniŜenie o ok. połowę opłaty stałej za moc umowną, gazową, 
płatną przez 12 miesięcy w roku.           
Przykłady moŜliwych lokalizacji małych kotłowni szczytowych 
a/ budynki parterowe dawnych węzłów grupowych na Nagórkach przy ulicach 
Orłowicza, Wańkowicza, Barcza, Murzynowskiego – własność SM Jaroty 
b/ budynek istniejącej kotłowni węglowej WKTS przy ul.Pstrowskiego 
c/ Budynek kotłowni szpitala uniwersyteckiego ul.Warszawska/ Smętka 
d/ Węzeł cieplny wraz z istniejącą kotłownią gazową w jednostce wojskowej 
przy ul.Saperskiej. 
Koszty budowy małych kotłowni szczytowych. 
Zgodnie z przedstawionymi wcześniej przykładami inwestycji z kraju, dla 
kotłowni  o mocy od 0,5 do 10 MW, instalowanymi w istniejących obiektach,  
koszt jednostkowy inwestycji wynosi od 0,5 do 1,5 mln zł/MW. 
Koszt jednostkowy inwestycji w Olszynie wstępnie szacuje się w wysokości  
ok. 1,3 mln zł/MW. 
Przy załoŜeniu, Ŝe łączna moc kotłowni szczytowych ma wynosić 120MW, 
moŜna realnie oczekiwać kosztu budowy tych kotłowni w wielkości do  
160 mln zł.   
W wariancie tym dochodzi koszt wymiany sieci cieplnej (co opisano dalej) w 
wysokości 30 mln zł. 

Zatem łączne koszty wariantu z małymi kotłowniami szczytowymi 
przewiduje się w wysokości 190 mln zł. 
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Foto - przykłady moŜliwych lokalizacji małych kotłowni szczytowych 
         Kotłownia szpitala uniwersyteckiego ul.Warszawska 

 
 
Kotłownia WKTS ul.Pstrowskiego 
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Węzeł grupowy ul.Murzynowskiego 2 

 
 
Węzeł grupowy ul.Murzynowskiego 7 
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Węzeł grupowy ul.Boenigka 3 

 
 
Węzeł grupowy ul.Boenigka 2 
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Węzeł grupowy ul.Smętka/ Grunwaldzka 

 
 
Dworcowa 16 dawna kotłownia węglowa, obecnie węzeł cieplny SM Pojezierze 
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Wojska Polskiego 83 dawna kotłownia węglowa, obecnie węzeł cieplny  

 
 
7. Charakterystyka wariantu – mieszkaniówka 
 
Wariant ten charakteryzuje się innym spojrzeniem na problem. Podstawowym 
załoŜeniem tego wariantu jest to, aby dąŜyć do uzyskania najniŜszych cen ciepła 
ale tylko w grupie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych oraz szpitali, 
Ŝłobków i przedszkoli. 
MoŜna ten wariant nazwać socjalnym, w którym ochronie podlegają wybrane 
grupy obiektów, waŜne dla bezpośrednich kosztów większości mieszkańców 
Olsztyna. 
W wariancie tym proponuje się trwale odłączyć od systemu ciepłowniczego 
wszystkie obiekty niemieszkalne oprócz szpitali, Ŝłobków i przedszkoli. 
Łączną moc takich odłączonych obiektów ocenia się w wielkości ok.90 MW. 
Ocena tej mocy wymaga sprecyzowania wg danych posiadanych przez MPEC.  
Wszystkie budynki tzw. budŜetówki ( urzędy, sądy, budynki administracyjne, 
budynki kultury i oświaty, budynki UWM), budynki zakładów pracy, handel, 
usługi oraz inne niemieszkalne byłyby odłączone od systemu ciepłowniczego.  
Dla kaŜdego z tych obiektów MPEC dokona wypowiedzenia umowy o dostawę 
ciepła i zaproponuje wybudowanie tam indywidualnej kotłowni gazowej.  
Odbiorca ciepła w takim obiekcie niemieszkalnym będzie miał dwie 
moŜliwości. Jedną z nich jest budowa kotłowni gazowej w budynku bez udziału 
MPEC, ze środków własnych. Druga moŜliwość – MPEC wybuduje kotłownię 
w budynku, lecz koszty budowy zostaną ujęte w indywidualnej taryfie ciepła 
dotyczącej tego obiektu. Np. w budynku Urzędu Miasta MPEC wybuduje 
kotłownię gazową. Nowa taryfa dla ratusza uwzględniać będzie koszty paliwa 
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gazowego, koszty eksploatacji oraz koszty budowy kotłowni gazowej rozłoŜone 
na kilka lat. 
Takim sposobem deficyt mocy w systemie ciepłowniczym zostanie w 
większości sfinansowany przez wybrane, niemieszkalne obiekty. 
         W wariancie tym system ciepłowniczy nie będzie rozwijany. Wszystkie 
nowo powstające obiekty byłyby zasilane z indywidualnych kotłowni 
gazowych. Jedynym wyjątkiem byłyby stare budynki, gdzie występuje 
zagroŜenie czadem od piecyków c.w., pieców kaflowych i kotłów 
mieszkaniowych.   
Wartość mocy odłączonych obiektów jest mniejsza od deficytu mocy systemu, 
stąd konieczne byłoby wybudowanie jednej kotłowni szczytowej o mocy  
ok. 30 MW np. w miejscu przepompowni przy ul.Partyzantów na odnodze do 
Zatorza. 
Równomierne rozłoŜenie obiektów niemieszkalnych w obszarze całego systemu 
ciepłowniczego pozwala przewidywać, Ŝe nie wystąpi problem braku 
przepustowości sieci przesyłowych i nie będzie potrzeby przebudowy 
istniejących sieci cieplnych.  
Wariant ten wymaga dalszych obliczeń sprawdzających w zakresie hydrauliki 
systemu przesyłowego. 
W obszarze ulic Towarowa , Lubelska moŜna oddzielnie rozwaŜać budowę 
kotłowni rejonowej, węglowej o mocy do 30MW zamiast indywidualnych 
kotłowni gazowych. 
Koszty budowy dla wariantu mieszkaniówki 
Większość kotłowni w budynkach niemieszkalnych instalowana byłaby w 
istniejących pomieszczeniach, często w węzłach cieplnych. W nielicznych 
przypadkach byłyby to zewnętrzne kotłownie kontenerowe. 
Koszt jednostkowy inwestycji będzie tu najniŜszy i wstępnie szacuje się w 
wysokości ok. 1,2 mln zł/MW. 
Przy załoŜeniu, Ŝe łączna moc kotłowni indywidualnych w budynkach 
niemieszkalnych ma wynosić 90MW, moŜna realnie oczekiwać kosztu budowy 
tych kotłowni w wielkości do 110 mln zł.   
Dla szczytowej kotłowni gazowej o mocy ok.30 MW przy ulicy Partyzantów 
ogrzewającej Zatorze, koszt jednostkowy inwestycji wstępnie szacuje się w 
wysokości 1,5 mln zł/MW. 
Stąd koszt budowy tej kotłowni szczytowej ocenia się w wysokości 45 mln zł. 
Łączne koszty budowy kotłowni dla tego wariantu przewiduje się w wysokości 
155 mln zł. 
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Foto - przykład lokalizacji kotłowni dla wariantu „mieszkaniówka”. 
Budynek Urzędu Wojewódzkiego – widok od frontu  

 
Budynek Urzędu Wojewódzkiego – widok na skład opału dawnej kotłowni  
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8. Charakterystyka wariantu nr 3 – rejonowe ciepłownie 
 
W przypadku wariantu z rejonowymi ciepłowniami, nadrzędnym kierunkiem 
jest produkcja ciepła w kogeneracji. Wywarzanie ciepła i energii elektrycznej w 
jednym układzie technologicznym pozwala na obniŜenie zuŜycia paliwa i emisji 
o 30% w porównaniu do produkcji w dwóch oddzielnych zakładach. Przekłada 
się to równieŜ na moŜliwość uzyskania niskiej ceny ciepła. Moc jednej lub kilku 
elektrociepłowni wynikać powinna z obciąŜenia cieplnego systemu 
ciepłowniczego.   
Proponuje się budowę poniŜszych, źródeł ciepła: 

1. Szczytowa ciepłownia gazowo-olejowa o mocy ok. 25MW w miejscu 
istniejącej przepompowni przy ul.Partyzantów, pracująca dla potrzeb Zatorza.  

2. Szczytowa ciepłownia gazowo-olejowa o mocy cieplnej ok. 40MW,  
zlokalizowana w obszarze dzielnic Pieczewo, Jaroty np. obok GPZ przy 
wyjeździe na Butryny albo na terenie firmy PUDIZ przy ulicy Jarockiej. 

3. Elektrociepłownia opalana węglem i biomasą o mocy cieplnej ok. 
40MW, w okresie letnim pracująca dla całego miasta. Zainstalowany byłby 
ponadto dodatkowy, szczytowy kocioł olejowy o mocy ok. 15MW. 
Elektrociepłownia zlokalizowana byłaby w kwadracie ulic Towarowa, Stalowa, 
Lubelska, Cementowa. Jest to teren dzielnicy przemysłowej, gdzie istnieją 
kotłownie węglowe. Ten obszar jest blisko EC Michelin co skraca długość 
nowych sieci cieplnych. MoŜliwa jest tu lokalizacja na dawnym torowisku 
między ulicami Lubelską i Towarową albo teŜ na działce firmy Apis, 
wystawionej obecnie na sprzedaŜ.  
Proponowana moc kotła węglowego, parowego wynika z dyrektywy IED – 
kotły węglowe o mocy do 50MW w paliwie są zwolnione z kosztownych 
instalacji odpylających. 
Warto tu przewidzieć moŜliwość rozbudowy i spalania paliwa alternatywnego z 
odpadów miejskich. 
Opcjonalnie, moŜliwa jest teŜ budowa w tym obszarze ciepłowni lub 
elektrociepłowni gazowej ale mniejszej niŜ w wersji MPEC.   
 Proponowane lokalizacje ciepłowni rejonowych posiadają tę zaletę, Ŝe 
niezbędna infrastruktura jest w pobliŜu, co relatywnie obniŜa koszty 
inwestycyjne. RównieŜ odległość ciepłowni rejonowych do istniejących sieci 
przesyłowych jest krótka co obniŜy koszty budowy nowych odcinków sieci 
cieplnych. Ponadto takie lokalizacje dobrze się wpasowują w istniejący system 
sieci magistralnych, co zapewne pozwoli uniknąć przebudowy istniejących sieci 
przesyłowych. 
Proponowana elektrocieplownia przy ul.Towarowej opalana byłaby głównie 
miałem węglowym, co istotnie obniŜy koszty eksploatacyjne.  
Dla pozostałych dwóch lokalizacji z uwagi na bliskość budynków mieszkalnych 
konieczne jest zastosowanie paliwa gazowego. 
Proponuje się, aby maks. temperatura zasilania z ciepłowni rejonowych była 
niŜsza niŜ stosowana przez MPEC temp.135ºC, co obniŜy koszty inwestycyjne.  
W zasilanych obszarach wymagać to będzie korekty regulacji hydraulicznej. 
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Koszty budowy rejonowych ciepłowni . 
1. Ciepłownia gazowa o mocy ok. 25MW przy ulicy Partyzantów.  
Koszt jednostkowy inwestycji wstępnie szacuje się w wysokości 1,3 mln zł/MW 
Stąd koszt budowy tej ciepłowni ocenia się w wysokości do 33 mln zł. 
2. Ciepłownia gazowa o mocy cieplnej ok. 40MW osiedle Pieczewo  
Koszt jednostkowy inwestycji wstępnie szacuje się w wysokości 1,3 mln zł/MW 
Stąd koszt budowy tej ciepłowni ocenia się w wysokości do 52 mln zł. 
3. Elektrociepłownia przy ul.Towarowej, opalana węglem, biomasą i olejem 
opałowym o łącznej mocy cieplnej ok. 55MW  
Koszt jednostkowy inwestycji wstępnie szacuje się w wysokości 2,3 mln zł/MW 
Stąd koszt budowy tej elektrociepłowni rejonowej ocenia się w wysokości  
127 mln zł. 

Łączne koszty budowy trzech rejonowych ciepłowni przewiduje się w 
wysokości do 212 mln zł. 
 
 
Foto - przykład lokalizacji ciepłowni dla wariantu „ciepłownie rejonowe”. 
 
1. Teren przy ulicy Budowlanej – dawne torowisko i firma Arpis   
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2. Teren przy ulicy Płoskiego – wyjazd na Butryny 

 
 
3. Teren przy ulicy Jarockiej –  firma PUDiZ 
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4. Teren przy ulicy Partyzantów –  przepompownia sieciowa MPEC 

 
 
5. Teren przy ulicy Zamenhofa –  kiedyś tu była ciepłownia osiedlowa 
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9. Charakterystyka wariantu – kontynuacja EC Michelin 
Pomimo obecnych pisemnych deklaracji ze strony firmy Michelin o 
zaprzestaniu dostawy ciepła do miasta w 2018, tematu dalszej współpracy nie 
naleŜy traktować jako definitywnie zamkniętą. 
Pierwszą przesłanką takiego poglądu jest zmiana daty zakończenia dostawy 
ciepła z 1.01.2016r na 1.01.2018r. 
EC Michelin jest źródłem ciepła pracującym od 45 lat. Dalsze modernizacje 
istniejących urządzeń nie mają sensu, konieczna jest budowa nowego źródła 
ciepła. Dla potrzeb fabryki opon moŜna stworzyć kilka koncepcji techniczno – 
ekonomicznych nowego źródła ciepła.  
Nie moŜna jednak wykluczyć, Ŝe w trwającym procesie decyzyjnym w 
koncernie Michelin, optymalnym wariantem moŜe się okazać nowe źródło 
ciepła uwzględniające nadal dostawę ciepła do sieci cieplnej MPEC oraz do 
sieci cieplnej SM Pojezierze.      
Stąd do czasu zakończenia prac analitycznych nad ostateczną koncepcją 
modernizacji systemu ciepłowniczego Olsztyna, warto nadal kontynuować 
rozmowy z firmą Michelin. 
 
10. Przepustowość sieci cieplnych przesyłowych przy zasilaniu całego 
systemu ciepłowniczego z ciepłowni Kortowo. 
 
Przepustowość istniejących sieci magistralnych wychodzących z ciepłowni 
Kortowo jest teraz niewystarczająca dla zasilania wszystkich obecnie 
podłączonych budynków w całym mieście w okresie sezonu grzewczego. 
Zdarzały się w minionych latach krótkie okresy, Ŝe w sezonie grzewczym, z 
przyczyn remontowych lub z powodu awarii, całe miasto było ogrzewane albo z 
ciepłowni Kortowo albo z elektrociepłowni Michelin. Lecz w takich sytuacjach 
niektóre obszary miasta były niedogrzewanie.   
W proponowanych wariantach modernizacyjnych z centralną ciepłownią 
Kortowo, konieczna jest przebudowa na sieciach przesyłowych od ciepłowni na 
pewno dla wariantu z małymi kotłowniami szczytowymi. 
Dla wariantu z ciepłowniami rejonowymi oraz dla wariantu mieszkaniówki 
moŜna realnie oczekiwać, Ŝe taki problem nie wystąpi. Wymaga to jednak 
sprawdzenia i wykonania obliczeń hydraulicznych całego systemu, co moŜe 
wykonać jedynie MPEC. 
Dla wariantu z małymi kotłowniami szczytowymi naleŜy przewidzieć 
zwiększenie przepustowości sieci Dn500 wzdłuŜ ulicy Warszawskiej do 
skrzyŜowania z ulicą Tuwima. 
Zwiększenie przepustowości moŜna zrealizować na 3 sposoby: 
1. Wymiana sieci cieplnych na preizolowane ze zmianą średnicy 
2. Zabudowa przepompowni sieciowych na istniejących sieciach 
3. OdciąŜenie sieci na początkowych odcinkach poprzez zagęszczenie tam 
zabudowy kotłowni szczytowych. 

Z uwagi na wiek sieci Dn500 biegnącej od ciepłowni Korowo do 
ul.Tuwima, korzystnym rozwiązaniem byłaby wymiana tej sieci cieplnej ze 
zwiększeniem średnicy do Dn600. 
Szacunkowy koszt wymiany ocenić moŜna na kwotę do 30 mln zł. 
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11. Proponowana modernizacja systemu ciepłowniczego w aspekcie 
zagospodarowania odpadów komunalnych miasta Olsztyna. 
 
Teren przy ulicy Lubelskiej wykupiony przez MPEC pod budowę 
elektrociepłowni, powinien zostać przeznaczony pod budowę Zakładu 
Gospodarki Odpadami Miejskimi. Powinna zostać tam wybudowana kotłownia 
lokalna dostarczająca ciepło na potrzeby własne tego zakładu. Paliwem dla tej 
kotłowni powinny być brykiety z tzw. stabilatu – paliwa alternatywnego 
pochodzącego z wyselekcjonowania składników palnych (papier, drewno, itp.) 
zawartych w odpadach komunalnych. 
Jest to analogiczne rozwiązanie jak w przypadku kotłowni w oczyszczalni 
ścieków spalającej osady pościekowe  lub jak w przypadku kotłowni Indykpolu 
spalającej odpad produkcyjny – pierze indycze. 
Powstające przy przeróbce odpadów komunalnych nadwyŜki paliwa 
alternatywnego, stabilatu, moŜna byłoby sprzedawać na zewnątrz np. do 
cementowni w Polsce lub wykorzystać na miejscu w innej kotłowni, np. 
rozbudować istniejącą spalarnię odpadów medycznych, dostarczającą obecnie 
niewielkie ilości ciepła do systemu ciepłowniczego Olsztyna lub teŜ w 
proponowanej ciepłowni rejonowej przy ul. Towarowej. 
Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Miejskimi powinna być sfinansowana z 
innych funduszy niŜ modernizacja systemu ciepłowniczego. 
 
12. Koncepcja „ EC BIO Kortowo” 
 
W opracowanym wcześniej Planie Rozwoju, MPEC przewidywał zbudowanie 
obok ciepłowni Kortowo małej elektrociepłowni o mocy 20MW na biomasę – 
zrębki drewna. Projekt ten dobrze wpisuje się w proponowaną tu modernizację.  
Obok centralnej ciepłowni Kortowo opalanej miałem węglowym oraz gazowych 
kotłowni szczytowych pojawiłby się w systemie ciepłowniczym trzeci rodzaj 
paliwa, co dałoby jeszcze większe moŜliwości elastycznego reagowania na 
zewnętrzne czynniki cenotwórcze. 
Tę koncepcję warto dalej rozwaŜać wraz z pracami analitycznymi dotyczącymi 
proponowanych tu rozwiązań modernizacyjnych. Koncepcja kotła na biomasę 
musi być wcześniej poparta realną oceną moŜliwości corocznego pozyskania 
zrębków drewna w odpowiedniej ilości.  
MoŜna rozwaŜyć teŜ nową ideę biomasy roślinnej – perz energetyczny.  
Przy dalszych pracach analitycznych nad „ EC BIO Kortowo” warto równieŜ 
rozpatrzyć wariant budowy kotła na biomasę bez kogeneracji. Koszty budowy 
kotła na biomasę bez produkcji energii elektrycznej są znacząco niŜsze, co moŜe 
być rozwiązaniem korzystniejszym. 
          
13. Prognoza zmian cen ciepła. 
 
Olsztyn jest w miarę szczęśliwej sytuacji, Ŝe występują konkurencyjne systemy 
dostawy ciepła. Z jednej strony sieć cieplna MPEC, z drugiej strony system 
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gazowniczy. Odbiorcy znajdujący się w zasięgu jednego i drugiego systemu 
mają moŜliwość wyboru  sposobu dostawy ciepła.  
W minionych latach utrzymywała się korzystna relacja cen ciepła z sieci MPEC 
w porównaniu do ciepła pochodzącego z systemu gazowniczego. 
Ceny ciepła MPEC wzrastały w sposób umiarkowany przy jednocześnie 
szybszym wzroście cen gazu sieciowego.  
Stąd od kilku lat utrzymuje się korzystna relacja, Ŝe ceny ciepła z sieci MPEC-u 
są niŜsze od cen ciepła uzyskiwanego z kotłowni gazowych.   
W kolejnych najbliŜszych latach wzrost cen ciepła jest nieunikniony dla 
kaŜdego wariantu modernizacyjnego systemu ciepłowniczego, nawet w 
przypadku, gdyby elektrociepłownia Michelin pracowałaby dla miasta przez 
kolejne dziesięciolecia.  
W przypadku źródeł ciepła zasilanych paliwem węglowym, decydujący wpływ 
będą miały koszty i opłaty związane z emisją pyłów i zanieczyszczeń do 
atmosfery. Z upływem kolejnych lat wysokość tych kosztów będzie 
systematycznie wzrastać dla paliwa węglowego na skutek przyjętych w Polsce 
rozwiązań prawnych. Nie moŜna wykluczyć jednak korzystniejszych zmian 
prawnych. Ceny paliwa gazowego rokrocznie równieŜ wzrastają, wielkość 
wzrostu jest trudna do przewidzenia i zaleŜna w duŜym stopniu od korekt w dół 
stosowanych przez Urząd Regulacji Energetyki. 
Nie moŜna teŜ wykluczyć całkowitego uwolnienia cen ciepła, co powoli 
następuje w elektroenergetyce.  
W najbliŜszych latach wystąpi zatem stan dynamicznych zmian w zakresie cen 
ciepła uzyskiwanych przy stosowaniu paliwa węglowego jak równieŜ paliwa 
gazowego. Dynamika zmian cen związanych z jednym i drugim paliwem i ich 
wzajemne relacje – są obecnie niezwykle trudne do precyzyjnego przewidzenia. 
Z tego powodu w systemie ciepłowniczym warto mieć źródła ciepła 
wykorzystujące róŜne paliwa - zarówno miał węglowy jak i gaz ziemny oraz 
biomasę a takŜe olej opałowy dla krótkich, szczytowych okresów.  
Obecnie wytwarzanie ciepła z miału węglowego jest tańsze, stąd zakłada się, Ŝe 
ciepłownia Kortowo dostarczałaby w skali roku większość ciepła dla miasta a 
proponowane mniejsze kotłownie uzupełniałyby bilans ciepła. 
Gdyby za kilka lat relacja się odwróciła, to kotłownie szczytowe opalane gazem 
ziemnym i krótko olejem opałowym, pracowałyby przez większość roku i 
dostarczałyby większość ciepła do miasta i ciepło nadal byłoby produkowane w 
moŜliwie najtańszy sposób. ZróŜnicowanie stosowanych paliw pozwala na ich 
elastyczne wykorzystanie w zaleŜności od koniunktury i cen na rynku.   
Taki sposób skonstruowania systemu ciepłowniczego z centralną ciepłownią 
węglową i kotłowniami szczytowymi gazowo-olejowymi pozwala na elastyczne 
reagowanie na zewnętrzne czynniki cenotwórcze i produkowanie ciepła w 
kaŜdej sytuacji w najtańszy moŜliwy sposób. 
Taki sposób skonstruowania systemu ciepłowniczego daje duŜe szanse na 
wieloletnie utrzymanie konkurencyjnej ceny ciepła z sieci cieplnej w 
porównaniu do systemu gazowniczego.  
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14. Nowe przepisy prawne z dziedziny ochrony atmosfery a modernizacja 
systemu ciepłowniczego. 
 
Od roku 2015 obowiązywać będzie dyrektywa IED. Z tego powodu w ciepłowni 
Kortowo opalanej miałem węglowym, jeden kocioł WR25 musi zostać 
wyłączony z ruchu w 2015r i wówczas dla pozostałych 5 kotłów będzie moŜna 
odłoŜyć do roku 2023 wykonanie kosztownych instalacji odpylających. 
Szczytowe kotłownie lub kocioł na biomasę  pozwolą szybko wypełnić lukę po 
wyłączonym kotle WR25, a w okresie do 2023r moŜna będzie bez pospiechu 
podjąć dalsze decyzje dotyczące modernizacji ciepłowni Kortowo. 
Taka dłuŜsza perspektywa czasowa jest korzystna, trendy cenowe paliw 
powinny się ustabilizować, równieŜ nie moŜna wykluczyć kolejnych, 
korzystniejszych zmian prawnych w zakresie stosowania paliw węglowych. 
 
15. Sposób sfinansowania modernizacji systemu ciepłowniczego. 
Przewidywany, szacunkowy koszt modernizacji systemu ciepłowniczego 
wynosi: 
- wariant z małymi kotłowniami szczytowymi 190 mln zł 
- wariant mieszkaniówka 155 mln zł 
- wariant z rejonowymi ciepłowniami 212 mln zł 
Przewidywana modernizacja powoduje redukcję emisji pyłów i zanieczyszczeń 
do atmosfery gdyŜ znaczna część ciepła produkowana będzie z gazu ziemnego 
zamiast obecnie z miału węglowego w Michelin. 
Taki program modernizacji doskonale wpisuje się w poŜyczki i dotacje z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie 
uwzględnia się zadania o max. kwocie do 180 mln zł. 
Warto takŜe sprawdzić wybrane programy unijne. 
Uzyskanie zatem przez MPEC co najmniej niskooprocentowanego kredytu jest 
moŜliwe. 
 
16. Proponowana modernizacja systemu ciepłowniczego w aspekcie 
uchwalonego przez Radę Miasta – Planu zaopatrzenia w ciepło  
W listopadzie 2011 Rada Miasta uchwaliła „ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. 
Podstawą Uchwały było opracowanie firmy Energoekspert z Katowic. 
W opracowaniu tym liczącym ponad 400 stron, nie rozpatrywano idei budowy 
szczytowych kotłowni gazowych. Jedynie na str. 208 zostało zapisanych kilka 
negatywnych, ogólnikowych zdań.  
Brak jest  w tym opracowaniu jakichkolwiek wyliczeń i analiz dla takiej opcji.  
Brak jest tam równieŜ analiz i rozwaŜań w zakresie przewidywanych zmian cen 
ciepła u odbiorców dla róŜnych wariantów modernizacyjnych. 
Być moŜe „Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”   
nie jest właściwym miejscem dla takich analiz.   
Ale tym bardziej jest zasadne dokładne przeanalizowanie wpływu róŜnych 
wariantów modernizacyjnych na prognozowaną cenę ciepła u odbiorców i 
sporządzenie dodatkowych opracowań analitycznych, które będą podstawą do 
decyzji o wyborze najkorzystniejszego rozwiązania. 
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17. Czas realizacji modernizacji systemu ciepłowniczego. 
 
Budowa systemu ciepłowniczego z centralną ciepłownią Kortowo i mniejszymi 
kotłowniami uzupełniającymi jest zdecydowanie łatwiejsza i krótsza w czasie od 
budowy elektrociepłowni o mocy cieplnej 100 MW. 
Prace analityczno – koncepcyjne nie powinny trwać dłuŜej niŜ pół roku.  
KaŜda kotłownia szczytowa moŜe być oddzielnym zadaniem projektowym, stąd 
dokumentacje projektowe moŜe wykonywać wiele niezaleŜnych biur 
projektowych. Etap projektowania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 
pozwoleniami i wykupem lub dzierŜawą budynków i działek powinien trwać do 
roku czasu. 
Prace budowlano – montaŜowe warto podzielić na oddzielne zadania i moŜe je 
wykonywać równieŜ wiele róŜnych firm instalacyjnych, w tym firmy 
olsztyńskie. Okres budowy – do roku czasu. 
Stąd łączny czas realizacji nie powinien przekroczyć 2,5 roku. 
Warto pamiętać, Ŝe datami granicznymi są: 
Rok 2015 - konieczność wyłączenia jednego kotła WR25 w ciepłowni Kortowo 
Rok 2018 – EC Michelin przestaje dostarczać ciepło do miasta 
    
18. Propozycje dotyczące dalszych prac analityczno – koncepcyjnych  
 
Przedstawione powyŜej propozycje są głosem w publicznej dyskusji i 
są jedynie załoŜeniami do koncepcji oraz ideowym zarysem do dalszych, 
ewentualnych prac analitycznych. W dalszych pracach celowe jest uwzględnić 
równieŜ inne koncepcje, niŜ tu przedstawione. 
Autorzy opracowania proponują, aby Urząd Miasta podjął dalsze prace 
analityczno – koncepcyjne wykorzystując m.in. przedstawione tu idee. 
Nadrzędnym celem powinno być to, aby do ostatecznej realizacji wybrać taką 
koncepcję, która przynosi największe prawdopodobieństwo uzyskania najniŜszej 
ceny ciepła. 
Dalszy rozwój systemu ciepłowniczego jest jednym z waŜniejszych zadań 
strategicznych dla naszego miasta i w przygotowaniach tego zadania powinny 
uczestniczyć oprócz  MPEC-u równieŜ inne instytucje i organizacje. 
Na wstępie proponujemy wykonanie szczegółowych załoŜeń do kaŜdego 
wariantu modernizacyjnego. M.in. dla kaŜdej kotłowni powinna zostać 
określona dokładna lokalizacja, zasilany obszar i przewidywana moc. 
ZałoŜenia do wariantów modernizacyjnych najlepiej byłoby aby przygotował 
Urząd Miejski wraz z MPEC przy współpracy z UWM, Zakładem 
Gazowniczym, PGE Energia, Michelin S.A. oraz branŜowe stowarzyszenia 
naukowo – techniczne w tym PZITS w Olsztynie.  
W dalszych etapach prac wszystkie te instytucje i stowarzyszenia powinny 
czynnie uczestniczyć.  
W kolejnym etapie proponujemy ogłoszenie przetargu na wykonanie  
„Analizy techniczno – ekonomicznej wariantów modernizacyjnych systemu 
ciepłowniczego Olsztyna”.  
Zakres tej analizy warto takŜe poddać uzgodnieniom jak wyŜej. 



 28 

Proponujemy przetarg w formie konkursu, analogicznie jak konkursy 
architektoniczne.   
Do przetargu powinny zostać dopuszczone firmy spoza naszego województwa, 
o duŜym doświadczeniu w powyŜszej problematyce oraz posiadające 
doświadczenie przy tworzeniu taryf dla firm ciepłowniczych. 
Warto byłoby wybrać dwie firmy, kaŜda z nich wykonałaby to samo zadanie. 
Komisja konkursowa (przedstawiciele UM, MPEC, PGNiG, Energa, Michelin, 
UWM, stowarzyszenia branŜowe) oceniłaby prace obu wybranych w przetargu 
firm i przedłoŜyłaby do Prezydenta Olsztyna wniosek z wyborem wariantu 
modernizacyjnego. 
Taki scenariusz postępowania daje duŜą szansę na wybór najlepszej koncepcji, 
która pozwoli uzyskać najniŜszą cenę ciepła w mieście. 
 
Podsumowanie 
  
1.Celowe jest, aby Urząd Miasta podjął dalsze prace analityczno – 
koncepcyjne wykorzystując róŜne idee modernizacyjne. 
Nadrzędnym celem powinno być to, aby do ostatecznej realizacji wybrać 
taką koncepcję, która przynosi największe prawdopodobieństwo uzyskania 
najniŜszej ceny ciepła. 
 
2. Koszt modernizacji systemu ciepłowniczego wg przedstawionych tu 
wariantów modernizacyjnych oszacowano w zakresie od 155 do 215 mln zł  
i jest relatywnie niski w porównaniu do budowy elektrociepłowni za ok. 450 
- 700 mln zł 
 
3. Ceny ciepła dla odbiorców - moŜna oczekiwać, Ŝe będą niŜsze niŜ z 
systemu gazowniczego, dzięki elastycznemu wykorzystaniu najtańszych w 
danej chwili paliw – albo miału węglowego w ciepłowni Kortowo i jednej 
ciepłowni rejonowej albo z gazu ziemnego i oleju w kotłowniach 
szczytowych. 
 
4. Ceny ciepła dla odbiorców - moŜna oczekiwać, Ŝe będą niŜsze w 
proponowanych wariantach  w porównaniu do projektowanej przez MPEC 
elektrociepłowni. Większość ciepła ma być tam produkowana z droŜszego 
obecnie od miału paliwa gazowego. Koszt budowy elektrociepłowni ma być 
pokryty w większości przez inwestora zewnętrznego co musi powodować 
oczekiwanie przyzwoitego czasu zwrotu i dochodowości przedsięwzięcia 
przez tego inwestora. Stąd budowa elektrociepłowni za 450-700 mln zł moŜe 
spowodować wysoki wzrost cen ciepła dla odbiorców, czego 
prawdopodobnym efektem moŜe być masowe odłączanie się budynków od 
sieci cieplnej i budowa własnych kotłowni gazowych w budynkach, 
podobnie jak to nastąpiło w Barczewie i w Biskupcu.   
 
5. Pomimo wyŜszych kosztów inwestycyjnych, preferowanym kierunkiem 
modernizacji systemu ciepłowniczego powinna być budowa jednej lub kilku 
elektrociepłowni. Ich ilość oraz moc wynikać powinna z obciąŜenia 
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cieplnego systemu ciepłowniczego. Produkcja ciepła w skojarzeniu z 
energią elektryczną daje w skali wieloletniej większą szansę na niŜsze ceny 
ciepła.  
 
6. Modernizacja systemu ciepłowniczego wg przedstawionych tu wariantów 
modernizacyjnych moŜe być realizowana przy wykorzystaniu 
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 
 
7.Bezpieczeństwo energetyczne jest wyŜsze przy zastosowaniu centralnej 
ciepłowni Kortowo wraz z kotłowniami lub ciepłowniami szczytowymi. 
Minione lata pokazały, Ŝe w systemie z dwoma duŜymi źródłami ciepła 
zdarzają się awarie ciepłowni. Zastosowanie większej ilości źródeł 
szczytowych zmniejsza istotnie taką groźbę. 
 
8. Okres budowy systemu ciepłowniczego z kotłowniami szczytowymi i 
ciepłowniami rejonowymi jest zdecydowanie krótszy od budowy duŜej 
elektrociepłowni . 
Przy realizacji kotłowni szczytowych i rejonowych mogą uczestniczyć firmy 
lokalne. 
  
9.Relatywnie niski koszt inwestycyjny przedstawionych wariantów 
umoŜliwia utrzymanie własności przez Gminę Olsztyn źródeł ciepła.  
Pozwoli to na pełną kontrolę stosowanych cen ciepła dla mieszkańców .  
 
 
                              W  imieniu autorów opracowania : 
                               
                              - mgr inŜ. Andrzej Gregorczyk 
                                Audytor Energetyczny  
 
 
ZAŁĄCZNIK: 
 
1. Przykłady modernizacji systemów ciepłowniczych w Polsce – informacja 
rozszerzona 
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Ostrów Wlkp./ Ekologiczna kotłownia za 6,2 mln zł  
Nową bezobsługową kotłownię zasilaną gazem ziemnym uruchomił Ostrowski 

Zakład Ciepłowniczy SA (OZC) w Ostrowie Wlkp. Inwestycja kosztowała 6,2 mln zł. 
 
Kotłownię zbudowano na terenie dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. 
„To waŜna inwestycja zabezpieczająca w ciepło południową część miasta oraz firmy 
załoŜone na terenach dawnego ZNTK” – mówi prezydent miasta Jarosław Urbaniak. 
OZC jest jedną z ośmiu spółek córek naleŜącej w 100 proc. do miasta grupy kapitałowej 
Holdikom S.A. Pełni ona rolę spółki dominującej, która zajmuje się zarządzaniem i 
koordynowaniem pracy wszystkich komunalnych spółek córek. 
Nową kotłownię zasilaną gazem ziemnym uruchomiono oficjalnie 19 stycznia 2012 roku. 
Prace budowlane i instalacyjne rozpoczęły się w lipcu 2011 roku a zakończono 15 grudnia 
2011r. Nowa inwestycja OZC SA to kotłownia bezobsługowa. Obiekt powstał na terenie 
dawnego ZNTK. Nowe źródło ciepła w południowym rejonie Ostrowa Wielkopolskiego 
jest zasilane gazem ziemnym E. Zastosowano kocioł firmy Loos Bosch Group o mocy 
cieplnej 15 MW. Koszt przedsięwzięcia to ponad 6 milionów złotych. 

 

Kotłownia składa się z następujących obiektów: 
- adaptowany budynek kotłowni wodnej grzewczej opalanej gazem ziemnym typu E, 
- konstrukcja nośna komina wraz z kominem o wysokości 17,25 m n.p.t. do wyprowadzenia 
spalin, 
- infrastruktura techniczna nadziemna i podziemna (kanalizacja sanitarna, deszczowa, 
technologiczna, sieci cieplne, przyłącze gazu , instalacja wewnętrzna gaz, podłączenie 
wodociągowe ze studzienką wodomierzową, kable elektryczne siłowe, oświetleniowe i 
sterownicze. 
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Kotłownia gazowa zabezpiecza w ciepło mieszkańców z południowych rejonów 
miasta przy temperaturze zewnętrznej poniŜej - 6°C. W zaledwie kilka miesięcy powstał 
obiekt niezwykle nowoczesny, i - co waŜniejsze - wzmacniający proekologiczne działania 
spółki OZC SA. Wymierny efekt ekologiczny nowej inwestycji to całkowita likwidacja 
emisji pyłu węgla z ok.160Mg/rok do zera. Inwestycja została dofinansowana poŜyczką z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4 
milionów złotych. 
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Biała Piska  
Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego w m. Biała Piska 
Numer ogłoszenia BZP: 209435 - 2011; data zamieszczenia: 03.08.2011 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego 
zamówienia jest kompleksowa rozbudowa systemu grzewczego w m. Biała 
Piska. W ramach zamówienia naleŜy wykonać następujący zakres prac 
Opracowanie projektów wykonawczych w branŜy konstrukcyjno-budowlanej, 
elektrycznej i drogowej dla modernizowanej kotłowni o mocy 4,5 MW, - 
Aktualizacja Studium wykonalności inwestycji, - Wykonanie robot budowlano-
montaŜowych dla całego zamówienia 
Technologia kotłowni Projektuje się zainstalowanie dwóch kotłów na biomasę o 
mocy nominalnej 2000 kW kaŜdy oraz kotła o mocy nominalnej 500 kW wraz z 
multicyklonami, wentylatorami, urządzeniami do podawania paliwa i usuwania 
popiołu. 
Odprowadzenie spalin z kotłów realizowane będzie projektowanymi kanałami 
oraz planowanymi do zainstalowania na zewnątrz budynku kominami 
Budowa sieci c.o. łączącej planowane do wyłączenia kotłownie z 
modernizowaną kotłownią K1 długości około 1919 m - Dn 150- 2 x 168,3/250 L 
= 2 x 1362,0 m, pozostałe odcinki mniejszych średnic 
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6274645,79 PLN. 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH 
Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ 
Cena wybranej oferty: 7439655,00 
Oferta z najniŜszą ceną: 7439655,00 / Oferta z najwyŜszą ceną: 9716569,50 
Moc kotłowni na biomasę – 4,5 MW + sieć cieplna 1900m 
Wskaźnik nakładu – 7,44 mln zł / 4,5 MW =  1,65mln zł / MW 

Udany rozruch elektrociepłowni EC3 w Brzegu Dolnym 

Osiągnięcie pełnej mocy zaplanowane na listopad 2008 roku – 
redukcja emisji CO2 o 40 tys. ton rocznie. 
Brzeg Dolny, październik 2008 r. – Zakończono prace budowlane 
elektrociepłowni EC3. Nowa elektrociepłownia, opalana węglem i biomasą, 
stanęła na terenie zakładów PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym. Uruchomiono 
juŜ kotły parowe. Prace czyszczące (tzw. wydmuchanie kotłów) na części 
ciśnieniowej obu kotłów zostały przeprowadzone przy ciśnieniu 60 bar, 
temperaturze 400 stopni Celsiusza i produkcji pary w ilości 60 t/h. Na obecnym 
etapie powyŜsze wskaźniki operacyjne są stopniowo zwiększane. Instalacja 
została juŜ podłączona do sieci elektroenergetycznej. Swoją pełną moc 
elektrociepłownia osiągnie na początku listopada. Nowa elektrociepłownia, 
która posiada 14 MWe mocy elektrycznej i 80 MWt mocy cieplnej, przyczyni 
się po przyłączeniu do sieci do redukcji emisji dwutlenku węgla o ok. 40 tys. ton 
rocznie. PCC otrzymała na budowę elektrociepłowni dofinansowanie z funduszu 
UE za zastosowanie wysoce efektywnej technologii.  
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Nowy blok produkuje zieloną energię w Elektrociepłowni 
Kielce 

W Elektrociepłowni Kielce ruszył blok energetyczny produkujący energię z 
biomasy.  

• Generalnym wykonawcą w systemie "pod klucz" była Fabryka Kotłów 
Rafako z Raciborza w konsorcjum z Zakładami Remontowymi 
Energetyki Katowice z Katowic.  

- Do tej pory Rafako specjalizowało się głównie w produkcji i montaŜu kotłów 
oraz instalacji ochrony środowiska. Obiektem w Kielcach moŜemy się 
pochwalić w kraju jak i za granicą. Świadczy o tym, Ŝe Rafako zdobyło 
referencje generalnego realizatora obiektów energetycznych - mówi Wiesław 
RóŜacki, prezes zarządu i dyrektor generalny Rafako.  
 
Prezes podkreślił równieŜ, Ŝe większość prac zrealizowana została w oparciu o 
polskich podwykonawców i producentów.  
 
- Jest to jeden z pierwszych tego typu zrealizowanych projektów w Polsce, a na 
pewno pierwszy i największy, jeŜeli chodzi parametry i wydajność kotła na 
biomasę - mówi Grzegorz Podsiadło z Rafako, kierownik projektu EC Kielce.  
 
Blok składa się z dwóch kotłów, węglowego OR 50 oraz na biomasę OS 20, 
turbiny parowej oraz urządzeń towarzyszących. Firma Rafako odpowiadała za 
dostawę i montaŜ obydwu kotłów wraz z urządzeniami towarzyszącymi i 
składowiskiem biomasy, prace wyburzeniowe i budowlane oraz całą 
infrastrukturę związaną z funkcjonowaniem bloku energetycznego łącznie z 
wyprowadzeniem energii elektrycznej na zewnątrz.  
 
ZRE Katowice realizowały pracę z zakresu dostawy i montaŜu turbiny, 
wymiennika oraz innych urządzeń.  
Wartość kontraktu wynosiła ponad 87 mln zł.  
Projekt został zrealizowany w terminie 19 miesięcy. Rafako podpisało umowę z 
Elektrociepłownią Kielce 1 czerwca 2007 r. Odbiór techniczny obiektu nastąpił 
18 grudnia 2008   
Kocioł OS 20 o wydajności 20 t pary/h został zaprojektowany jako kocioł do 
spalania biomasy pochodzenia drzewnego. Paliwo gwarancyjne stanowią zrębki 
o granulacji 1-5 cm, wartości opałowej 8,1 - 9,8 MJ/kg, wilgotności 42 - 51 
proc. Oprócz instalacji podawania biomasy do kotła zainstalowano układ 
rozdrabniania biomasy wyposaŜony w specjalny rębak pozwalający na 
przygotowanie paliwa z biomasy wielkogabarytowej, np. konarów lub korzeni 
drzew oraz roślin energetycznych, czyli witek wierzby. W skład bloku wchodzi 
równieŜ kocioł rusztowy parowy OR-50 o wydajności 50 t pary/h spalający miał 
węglowy.  
- Inwestycja zwiększyła moŜliwości rozwojowe naszej firmy. WiąŜe się takŜe z 
korzyściami dla miasta Kielce. Oznacza poprawę bezpieczeństwa systemu 
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elektroenergetycznego. Przy tej wielkości bloku nasza elektrociepłownia jest w 
stanie zaspokoić ok 15 proc. miejskiego zapotrzebowania w energię elektryczną, 
czyli w razie potrzeby zasilić najwaŜniejsze urządzenia w mieście. To takŜe 
wkład w rozwój wytwarzania energii przyjaznej środowisku naturalnemu - 
mówi Zbigniew Fąfara, prezes zarządu i dyrektor naczelny PGE 
Elektrociepłownia Kielce.  
Na budowę bloku energetycznego zasilanego biomasą udało się pozyskać 
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej oraz fundacji EkoFundusz.  Inwestycja kosztowała 
około 90 milionów zł w tym 20,2 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych 
i 5 mln zł z EkoFunduszu. 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia 
Kielce od 18 grudnia 2008 roku eksploatuje blok energetyczny 10,5 MW.   
 
W okresie letnim blok pracuje w konfiguracji kotła parowego opalanego 
biomasą i turbozespołu ze stacją ciepłowniczą w pełni pokrywając 
zapotrzebowanie ciepłej wody uŜytkowej w zakresie obciąŜeń 8÷15 MWt przy 
produkcji energii elektrycznej 2-4 MW. 
 
W sezonie grzewczym  blok pracuje w konfiguracji  kocioł parowy węglowy i 
turbozespół  
ze stacją ciepłowniczą pracując z obciąŜeniem 30 MWt przy produkcji energii 
elektrycznej 10,5 MW. 
Dane turbozespołu przeciwpręŜnego  z wymiennikiem 
Wyszczególnienie Jedn.  
Zapotrzebowanie 
mocy cieplnej w 
wodzie sieciowej 

MWt 30 15,03 8,002 

Przepływ wody 
sieciowej 

t/h 955 430 246 

Parametry pary: przed 
turbiną: 

MPa 

°C 

5,3    /  
480 

5,3   /  480 5,3  /  450 

Parametry pary za 
turbiną:  
ciśnienie 
temperatura 

MPa 

°C 

0,0877  /  
96 

0,0438  /   78 
0,0426  /   

77,4 

Sprawność 
turbozespołu(η) 

% 98,57 97,98 96,89 

Moc elektryczna 
brutto 

MWe 10,875 5,4 2,28 

Dyspozycyjność (d) 
bloku 

% ≥ 96 

Typ /Producent 
Ekol Brno R10.8-5.3/0.04-0.12E Rok uruchomienia XII 
2008 
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Dane kotłów parowych 

 Jedn. 
Kocioł 

węglowy 
Kocioł biomas 

owy 

Typ/Producent  OR 50 Rafako OS 20 Rafako 

Rok uruchomienia  XII 2008 XII 2008 

Wydajność maksymalnie 
trwała 

t/h 50 25 

Wydajność nominalna t/h 55 max 20 

Moc cieplna nominalna MWt 41,18 20,08 

Parametry pary świeŜej MPa/°C 5,6/485 

Sprawność kotła % 86 86 

Od dnia 18 grudnia 2008 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
Oddział Elektrociepłownia Kielce eksploatuje blok energetyczny 10,5 MW. 
Jego podstawowymi elementami są : 
kocioł parowy węglowy o wydajności pary 50 t/h, 
kocioł parowy o wydajności pary 20 t/h opalanego biomasą, 
turbozespół przeciwpręŜny o mocy ~10,5 MWe ze stacją ciepłowniczą o mocy 
30 MWt, 

 
PGE Elektrociepłownia Kielce  
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Siedlce 
„Rozbudowa elektrociepłowni gazowej   w Siedlcach – budowa bloku gazowo 

parowego w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej 

kogeneracji oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza”.  
    Jest to największa inwestycja w dziejach firmy, która pozwoli zwiększyć moc 
zainstalowaną  elektryczną o 36 MWel i cieplną o 34 MWth, stawiając 
przedsiębiorstwo w szeregu znaczących producentów energii elektrycznej w 
kraju, zapewniając jednocześnie rezerwy mocy cieplnej na potrzeby 
inwestycyjne naszego miasta, przy znacznym ograniczeniu emisji 
zanieczyszczeń.  
    Rozbudowa układu kogeneracyjnego o układ parowo-gazowy opiera się na 
 bazie urządzeń pochodzących z zakupionej od syndyka upadłej EC 
Starachowice, która przepracowała od momentu wybudowania zaledwie 7 tys. h 
(niecały rok). Stan techniczny zainstalowanych tam urządzeń nie budził Ŝadnych 
zastrzeŜeń. W lipcu 2010 r. elektrociepłownia została próbnie uruchomiona, aby 
wykazać sprawność przewidzianych do przeniesienia do Siedlec maszyn i 
instalacji.  
Wykorzystanie urządzeń EC Starachowice pozwoliło na obniŜenie wysokości 
nakładów inwestycyjnych do poziomu około 47 mln zł.  
Inwestycja finansowana jest ze środków własnych i preferencyjnego kredytu 
udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z wykupem części odsetek 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie. 
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Gniewkowo  
Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą osiedlowej sieci 
cieplnej na osiedlu Dreckiego i 700-lecia w Gniewkowie 
Numer ogłoszenia BZP: 91668 - 2011; data zamieszczenia: 27.04.2011 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: 
1)Budowa nowego odcinka osiedlowej sieci cieplnej spinającej sieci z rejonu ul. 
Dreckiego i ul. 700 - lecia. 2) Przebudowa istniejącej węglowej kotłowni 
lokalnej przy ul. Dreckiego 13 na kotłownię opalaną gazem ziemnym z 
awaryjnym paliwem olejowym (olej lekki) o mocy 3.395 kW. Kotłownia ma 
zasilać obiekty zasilane dotychczas z kotłowni przy ul. Dreckiego 13 i ul.700-
lecia 16. Do magazynowania paliwa awaryjnego do kotłów - oleju opałowego 
lekkiego, przewiduje się zbiornik dwuścienny o pojemności całkowitej 20 m3, z 
monitoringiem międzypłaszczowym. Zbiornik zostanie usytuowany w 
wydzielonym pomieszczeniu w kotłowni. 3)DemontaŜ w kotłowni przy ul. 
Dreckiego 13 istniejących zuŜytych kominów stalowych Dz=1016 mm i 
wysokości 26,7 m npt. 4) Wykonanie w kotłowni przy ul. Dreckiego 13 dwóch 
nowych kominów o średnicy ok. 500 mm oraz jednego o średnicy 350 mm i 
wysokości 18,0 m npt. ze stali KO odprowadzających spaliny z projektowanych 
3 kotłów gazowych, w tym jednego kondensacyjnego. MontaŜ kominów na 
nowej konstrukcji nośnej z rury stalowej DN800 mocowanej do istniejących 
fundamentów kominów stalowych. 5)Trzon konstrukcji kominów stanowić 
będzie równieŜ jeden z elementów wentylacji wywiewnej w kotłowni. 
6)Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu na terenie składu opału kotłowni 
przy ul . Dreckiego 13. 7)Budowa zewnętrznej instalacji gazu ziemnego N/C 
pomiędzy stacją redukcyjno -pomiarową a przebudowywaną kotłownią. 
8)Wymiana istniejącej kanałowej cztero-przewodowej sieci cieplnej w rejonie 
ul. Dreckiego na sieć z rur preizolowanych z monitoringiem szczelności przy 
zachowaniu dotychczasowego przebiegu trasy. 9)Likwidacja istniejącej 
węglowej kotłowni lokalnej przy ul. 700 - lecia 16 - wyłączenie z ruchu. 
10)MontaŜ instalacji AKPiA, teletechnicznych i komputerowych. 
Uruchomienie, testy i rozruch (w tym układu AKPiA i sterowania). 
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1685056,55 PLN. 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH 
Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ 
Cena wybranej oferty: 1685056,55 
Oferta z najniŜszą ceną: 1685056,55 / Oferta z najwyŜszą ceną: 2409604,41 
Moc kotłowni gazowo-olejowej  – 3,39 MW + odcinki sieci cieplnej 
Wskaźnik nakładu – 1,685 mln zł / 3,39 MW =  0,49 mln zł / MW 
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Ursus – Srokosza. Ciepłownia gazowa uruchomiona w Warszawie 

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wybudowało dla 
mieszkańców Skoroszy ciepłownię gazową, która będzie dostarczać 
pobliskim osiedlom ciepło. To kolejny etap w uciepłownieniu Ursusa 
Skoroszy przez SPEC.  

Nowa ciepłownia kontenerowa juŜ niebawem poprawi bezpieczeństwo 
energetyczne tej części Warszawy i uzupełni pokrycie zapotrzebowania na 
ciepło. Ma moc 3 MW co wystarczy, by ogrzać połowę z dotychczas 
zaplanowanych budynków mieszkalnych przy ul. Skoroszewskiej. Jej budowa 
trwała niecałe 6 miesięcy. Jest zasilana paliwem gazowym, ale została 
wyposaŜona w 3 palniki niskoemisyjne, które nie wydzielają szkodliwych 
składników spalania do atmosfery - to pozwala lokalnie ograniczyć emisję 
zanieczyszczeń do atmosfery i korzystnie wpływa na środowisko naturalne. 
Ciepłownia zacznie produkować ciepło z nastaniem chłodnych, jesiennych dni. 
Jej pracę w tym miejscu szacuje się wstępnie na 3-4 lata. Po rozbudowie sieci 
ciepłowniczej na terenie Skoroszy oraz połączeniu jej z msc, ciepłownia będzie 
mogła po przetransportowaniu produkować ciepło dla innych obszarów 
Warszawy. 

Ciepłownia gazowa 6 x 10 MW w Tarnobrzegu. 

Wizytówką naszego przedsiębiorstwa jest zaprojektowana i wykonana we własnym zakresie 
tarnobrzeska ciepłownia gazowa o mocy 6 x 10 MW - największy tego typu obiekt w Polsce 
oraz jeden z największych w Europie. W ciepłowni zainstalowano 6 kotłów wodnych 
wysokoparametrowych Viessmann typu Turbomat RN-HW o mocy 10 MW kaŜdy z 
palnikami gazowymi Weishaupt. Całość inwestycji (dokumentacja techniczna, montaŜ układu 
technologicznego, AKPiA, zasilanie elektroenergetyczne, instalacja przeciwhałasowa, 
monitoring oraz wizualizacja procesów technologicznych, stacja uzdatniania i pozostałe 
prace) została wykonana siłami własnymi PEC. 

Świnoujście 
Gaz-System, operator gazociągów przesyłowych, planuje budowę 
elektrociepłowni opalanej gazem w okolicach terminalu LNG w 
Świnoujściu. Koszt inwestycji szacowany jest na 400-500 mln zł - 
powiedział PAP prezes spółki Jan Chadam.  

• "Mamy w planach budowę elektrociepłowni w okolicach lub na 
terenie terminalu LNG. Potrzebujemy jej do podgrzewania 
skroplonego gazu. Przy okazji wykorzystywalibyśmy prąd na 
potrzeby własne, a nadwyŜki moglibyśmy sprzedawać" - 
poinformował prezes.  

Elektrociepłownia składałaby się z dwóch bloków, kaŜdy o mocy 86 MW. 
"Chcielibyśmy zrealizować tę inwestycję w cztery lata, by ukończyć ją w 2016 
roku" - powiedział Chadam. 
Budowa terminalu LNG w Świnoujściu ma zostać ukończona w połowie 2014 
roku. 
 


