
Gmina Kępice
ul. Niepodległości 6   77-230 Kępice
tel. (059) 857 66 21   fax (059) 857 66 24

e-mail poczta@kepice.pl

Produkcja energii cieplnej
w Gminie Kępice

w oparciu o lokalne zasoby w oparciu o lokalne zasoby 
biomasy drzewnej



Gmina Kępice
poło Ŝenie:                     Województwo poło Ŝenie:                     Województwo 

Pomorskie
Powiat Słupski

powierzchnia:               29.343 ha
w tym               lasy:   18.022 ha    (61,4%)

uŜytki rolne:     9.196 ha    (31,3%)

liczba mieszka ńców:     9.826 os.
w tym           miasto:     4.047 os.

gmina:     5.779 os.

infrastruktura techniczna (miasto):
oczyszczalnia ścieków  kom. i 

infrastruktura techniczna (miasto):
oczyszczalnia ścieków  kom. i 

przem.,                        kanalizacja sanitarn a i 
deszczowa,

wodoci ąg, 
ciepłownia miejska,
składowiska odpadów kom. i 

przem.,                          sie ć telekomunikacyjna,
sieć dróg



Zakład Energetyki CieplnejZakład Energetyki Cieplnej
ul. Tadeusza Bielaka 8   77-230 Kępice

tel. (059) 857 64 09   fax (059) 857 64 02
e-mail zec_kepice@pro.onet.pl

Zakład bud Ŝetowy Gminy K ępice
administruje:

oczyszczalni ą ścieków, kanalizacj ą sanitarn ą, kanalizacj ą deszczow ą,
kotłowniami, sieci ą ciepłownicz ą,

wodoci ągiem



Miejska kotłownia w K ępicach
przed modernizacją

eksploatacja: od 1981 r.
rodzaj kotłów:   siedem ręcznie sterowanychrodzaj kotłów:   siedem ręcznie sterowanych

typu Rumia, 1987 r.,
wydajność cieplna 3,5 MW

paliwo: węgiel gruby,
ok. 2.500 ton/rok

sprawno ść:       do 40%
czas pracy: cały rok (c.o. i c.w.)
filtry: cyklony typ D3 560

i D4 560, 2 szt./kocioł,
sprawność 60%,

odpady (ŜuŜel):  ok. 600 ton/rok



Modernizacja miejskiej
sieci ciepłowniczej

Zadanie zostało przeprowadzone
w ramach wieloletniej inwestycji

„Uciepłownienie Miasta Kępice”
i obejmowało prace wykonane w dwóch etapach:

1994 – 1997 wymiana ciepłociągów tradycyjnych
na rury preizolowane,

1997 – 2000 modernizacja kotłowni.



Wymiana ciepłoci ągów tradycyjnych
na rury preizolowane

Około 4.752 mb (ddodatkowo w roku 2004 - 1.492 
mb )tradycyjnych ciepłociągów

zastąpiono nowoczesnymi rurami preizolowanymi.
Koszt wymiany: 988.928,06 zł (dodatkowo w roku 2004 – 106.391,22 zł)



Modernizacja kotłowni miejskiej
W 1997 r., w ramach programu „JOULE – THERMIE”, przygotowano
opracowanie technologiczne i finansowe pt. ”Zachowanie energii rozwój
technologii spalania drewna w Polsce – wprowadzenie instalacji kotłowych
w sześciu miastach i gminach byłego województwa słupskiego”.w sześciu miastach i gminach byłego województwa słupskiego”.

Pomysł utylizacji ogromnych zasobów leśnych podała Ewa Chantre z francuskiej
firmy „ECO-POLOGNE”, która zorganizowała wyjazd przedstawicieli gmin
woj. słupskiego i gdańskiego oraz leśników do Francji, gdzie zaprezentowano
kilka kotłowni na biomasę.

W 1998 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli:
- Urzędu Miasta i Gminy w Kępicach,
- Energoeksportu,
- SPEC IBMER Warszawa.

Wynikiem spotkania było opracowanie przez firmę SPEC IBMER dokumentu
pt. „Modernizacja ciepłowni w Kępicach”, przedstawiającego załoŜenia
technologiczne i ekonomiczne projektu.

Projekt budowy, pn. „Aspekt technologiczny kotłowni opalanej drewnem”, został
przygotowany we wrześniu 1999 r. przez firmę HEISE & GOSTKOWSKI
z Elbląga.



Koszty i finansowanie
(wymiana ciepłoci ągów oraz modernizacja kotłowni 1994-2000)

źródło finansowania                      zł                       %

środki własne                            432.161,96           12,6
kredyty (NFOŚiGW, WFOŚiGW, BOŚ) 1.722.000,00           50,1
dotacja Skarbu Państwa             50.000,00             1,4
EkoFundusz                           1.234.200,00           35,9EkoFundusz                           1.234.200,00           35,9

razem                                     3.438.361,96         100,00



Ekologiczna ciepłownia

rodzaj kotłów:
dwa francuskie
Compte R.

typ: C 250 DH 2,5 MW
typ: C 150 DH 1,5 MW
moc: 4 MW 
sprawno ść: 83%



Paliwo

paliwo:   biomasa drzewnapaliwo:   biomasa drzewna
(zrębki, trociny, wióry)

zuŜycie:  4.613 m 3/rok



Korzy ści ekonomiczne

rodzaj kosztu         przed modernizacj ą         po modernizacji

paliwo                  528.751 zł/rok 366.474 zł/rok

opłaty                     21.765 zł/rok 5.199 zł/rok

środowiskoweśrodowiskowe

koszt produkcji ciepła obni Ŝony o ok. 90 zł/rok/os.



Obsługa
obsługa: załadunek paliwa do silosa 
spychoładowark ą;spychoładowark ą;

bezobsługowy układ podawania paliwa
(podajnikami ta śmowymi na wahadłowy,
dalej przemiennie do obu kotłów)

praca kotła: w systemie stałotemperaturowym
temperatura: ustalana automatycznie

przez regulator pogodowy



Kotłownia osiedlowa w Biesowicach 
przed modernizacj ą

rodzaj kotłów:  trzy kotły wodne:rodzaj kotłów:  trzy kotły wodne:
2 x Sś 50m2 408 kW
ES-KA 45m2 365 kW
moc zainstalowana 1.181 

kW
paliwo: węgiel gruby,

ok. 900 ton/rok
sprawno ść:      do 40%
czas pracy: cały rok (c.o. i c.w.)
filtry: brak
odpady ( ŜuŜel): ok. 216 ton/rok



Modernizacja kotłowni w ęglowejna biomas ę,
kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych
i wymiana sieci ciepłowniczej w miejscowo ści Biesowice

Zadanie zostało podzielona na dwa etapy:Zadanie zostało podzielona na dwa etapy:

- modernizacja zewnętrznej sieci ciepłowniczej
c.o. i c.w.u. do poszczególnych budynków oraz 
modernizacja kotłowni węglowej na opalaną biomasą 
(termin zakończenia etapu I: 20.12.2004 r.),

- termomodernizacja budynków, obejmująca m.in.: - termomodernizacja budynków, obejmująca m.in.: 
modernizację instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.
oraz ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów
ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych
(planowana realizacja w roku 2005).



Modernizacja zewn ętrznej sieci ciepłowniczej
c.o. i c.w.u. do poszczególnych budynków

1.446 mb
tradycyjnych 
ciepłociągów
zastąpiono 

nowoczesnymi 
rurami 

preizolowanymi

Koszt 
wymiany:

216.820,41 zł



Osiedlowa kotłownia
opalana biomas ą drzewn ą

w Biesowicach

rodzaj kotłów:
2 x HDG Compact 200 kW
1 x HDG Bavaria   200 kW

moc zainstalowana: 600 kW 
produkcja energii: 3.900 GJ/rok
sprawno ść: 85%
koszt modernizacji: 873.115,64 zł



Koszty i finansowanie
(modernizacja zewn ętrznej sieci ciepłowniczej c.o. i c.w.u. do poszcze gólnych budynków

oraz modernizacja kotłowni w ęglowej na opalan ą biomas ą)

źródło finansowania                     zł                        %

środki własne                           10.709,05                0,98
WFOŚiGW w Gdańsku          606.000,00              55,60
EkoFundusz                           473.227,00              43,42EkoFundusz                           473.227,00              43,42

razem                                  1.089.936,05            100,00



Obsługa
obsługa: dwa kotły – bezobsługowy układ 

podawania paliwapodawania paliwa
(podajnikami ślimakowymi),
jeden kocioł z załadunkiem ręcznym

praca kotła: w systemie stałotemperaturowym
temperatura: ustalana automatycznie

przez regulator pogodowy
paliwo: biomasa drzewna

(zrębki, trociny, wióry)
zuŜycie: 357,3 m3 do 31.08.2005 r.



Korzy ści ekonomiczne

rodzaj kosztu         przed modernizacj ą         po modernizacji

paliwo                99.933 zł/rok 41.000 zł/rok

opłaty                   4.023 zł/rok 850 zł/rok

środowiskoweśrodowiskowe

koszt produkcji ciepła obniŜony o ok. 10 zł za 1 GJ



Etap II
Termomodernizacja budynków,

modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.
oraz ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów

ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Planowany zakres: ocieplenie ścian zewnętrznych (styropian 14 cm),
ocieplenie dachów (wełna mineralna 16 cm), wymiana okien i drzwi
na klatkach schodowych, modernizacja wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u.

Planowany termin realizacji: 2005 r.
Planowany koszt:  1.270.159 zł
Źródła finansowania:

EkoFundusz
165.443 zł

środki własne mieszkańców
(w tym: kredyt termomodernizacyjny)

1.104.716 zł



Produkcja energii cieplnej
w oparciu o lokalne zasoby

biomasy drzewnej
Paliwem stosowanym w obu zaprezentowanych kotłowniach  

(Kępice i Biesowice)(Kępice i Biesowice)
jest biomasa drzewna (zr ębki, trociny, odpady drzewne).

Głównymi źródłami zaopatrzenia
w biomas ę drzewn ą są:
„odpady le śne”,

wierzba energetyczna.wierzba energetyczna.
Gmina K ępice podj ęła szereg działa ń

zmierzaj ących do wykorzystania potencjału lokalnego,
celem uniezale Ŝnienia si ę od zewn ętrznych dostawców.

Nie bez znaczenia było stworzenie nowych miejsc pracy
dla mieszkańców gminy.



Wykorzystanie „odpadów le śnych”
na cele energetyczne

2004 r. ok. 300 m3

pozyskanych zrębekpozyskanych zrębek
z surowca pozostałego
na powierzchniach
pozrębowych
oraz po zabiegach
czyszczenia młodników
(mały rębak);

2005 r. wygrany przetarg
na porządkowanie 
powierzchni pozrębowych 
ok. 230 haok. 230 ha
(10 – 20 m3 z 1 ha);

2006 r. (załoŜenia)
przystąpienie do 

przetargu
na uporządkowanie
250 ha powierzchni
pozrębowych.



Uprawa wierzby
na cele energetyczne

2004 r. załoŜenie2004 r. załoŜenie
pierwszych plantacji

wierzby energetycznej 
na pow. ok. 10 ha.

Z plantacji tych 
uzyskano sadzonki 

(zrzezy),
które wykorzystano
przy nasadzeniachprzy nasadzeniach
na pow. ok. 20 ha.

Docelowo obsadzona
wierzbą powierzchnia

w Gminie Kępice
wyniesie ok. 150 ha.



Współpraca przy pozyskiwaniu
biomasy drzewnej

Realizacja systemu zaopatrzenia jest moŜliwa dzięki współpracy Gminy
z Administracj ą Lasów Pa ństwowych : na szczeblu lokalnym z Nadleśnictwem
Warcino oraz na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w SzczecinkuWarcino oraz na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku
i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. Współpraca z Lasami
pozwoliła wykorzystać odpady pozrębowe, które od lat rozdrabniano na gruncie
i pozostawiano w lesie. Wykorzystywane są takŜe drzewka wycinane w ramach cięć
pielęgnacyjnych w młodnikach.
Nawiązaliśmy współpracę z Energetyk ą Zawodow ą, zagospodarowując wycięte
pod liniami energetycznymi drzewa i podrosty. Współpracujemy równieŜ z Zarządem
Dróg Wojewódzkich i Powiatowych zrębkując wycinane podrosty z pasów
przydroŜnych. Organizacyjnie wspiera nas Starostwo Powiatowe w Słupsku
i Powiatowy Urz ąd Pracy w zakresie dosprzętowienia i zatrudnienia w ramach
środków Funduszu Pracy. Obecnie pracuje przy przygotowaniu opału ok. 20 osób
– średnio około 30.– średnio około 30.
Dowodem na potrzebę takiego kierunku działań jest rosnące zainteresowanie
mieszkańców prywatnych domów przyłączeniem do sieci c.o. Obecnie chęć
przyłączenia wyraziła na piśmie grupa ok. 50 właścicieli domków prywatnych.
Podłączono do sieci wszystkie instytucje uŜyteczności publicznej.
Jestem przekonany o trafności decyzji o modernizacji kotłowni z węgla na OZE.
Obecnie przygotowywany jest program opalania głównie drewnem kolejnych 8
małych kotłowni w szkołach i budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy.



● Z funduszy gminnych, Biura Pracy, 
Starostwa oraz Zakładu Energetyki Starostwa oraz Zakładu Energetyki 

Cieplnej zakupiono nowe 
urządzenie słuŜące do zrębkowania 

odpadów pozrębowych.







Gmina Kępice
ul. Niepodległości 6   77-230 Kępice

tel. (059) 857 66 21   fax (059) 857 66 24
e-mail poczta@kepice.pl

Dziękuję za uwagę

Marek Piotr Mazur, Burmistrz K ępic


