




� Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w energię cieplną, 

elektryczną i gaz dla obszaru Gminy Miasta Ełk

� Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2010 – 2013� Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2010 – 2013

� Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Komunalna” na lata 2006 – 2015

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego:

� Program Rewitalizacji Ełku� Program Rewitalizacji Ełku

� Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Ełku do roku 2016

� Miasto Ełk. Miejski Program Energetyczny na lata 2010 – 2013

– dokument w opracowaniu



Miasto Ełk

aktywnie działa na polu oszczędności energii, aktywnie działa na polu oszczędności energii, 

zarówno przez realizację działań 

w zasobach komunalnych, 

jak równieŜ przez realizację działań jak równieŜ przez realizację działań 

zachęcających mieszkańców 

do zwiększonej troski o ochronę środowiska



� Udział w projekcie „Promocja Efektywnego oświetlenia w Polsce” 

(zakup 16,5 tys. świetlówek kompaktowych)

� Gminny Fundusz Ochrony Środowiska – dofinansowywanie inwestycji � Gminny Fundusz Ochrony Środowiska – dofinansowywanie inwestycji 

osób fizycznych mających na celu zamianę w lokalach mieszkalnych 

ogrzewania węglowego na olejowe, gazowe, elektryczne bądź teŜ 

wykorzystujące OZE

� Udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA

� Udział w ogólnoświatowej inicjatywie GODZINA DLA ZIEMI

� Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny 

„Złap oddech Zielonych Płuc Polski”

� Udział w międzynarodowym projekcie MODEL 

(Management of Domains Related to Energy in Local Authorities)

� Działaność edukacyjna Centrum Edukacji Ekologicznej



� Podstawowym celem CEE jest � Podstawowym celem CEE jest 
propagowanie idei ekorozwoju 
jako całokształtu działań człowieka
na rzecz zasobów środowiska 
przyrodniczego, kształtowanie 
społecznego poparcia dla 
proekologicznych przedsięwzięć 
Samorządu Ełckiego

� Organizacja Miejskich Dni 
Inteligentnej Energii 2009



� Ełcka Kampania na rzecz 

Inteligentnej Energii 

22 września 2008 – 12 marca 2009

� Celem kampanii było 

rozpowszechnienie informacji 

na temat zagadnień związanych 

z efektywnością energetyczną, z efektywnością energetyczną, 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii oraz związkiem pomiędzy  

zuŜyciem energii a zmianami klimatu



Działania w ramach kampanii
� Europejski dzień bez samochodu 

22 IX 2008 – rozpoczęcie kampanii, 22 IX 2008 – rozpoczęcie kampanii, 

ogłoszenie konkursów

� Konkurs „Szkolna Kampania 

na rzecz Inteligentnej Energii”

� Konkursy: fotograficzny „Energia 

przyjazna środowisku na Mazurach”

i plastyczny „Inteligentna energia i plastyczny „Inteligentna energia 

chroni klimat”

� Międzynarodowy dzień OZE 

12 III 2009 – rozstrzygnięcie 

konkursów oraz konferencja 

„Inteligentna energia”



Działania inwestycyjne 

na terenie miasta Ełku  wykorzystującena terenie miasta Ełku  wykorzystujące

odnawialne źródła energii



Układ solarny 

490 szt. kolektorów słonecznych 

zainstalowanych na dachu budynku 

szpitala miejskiego PRO – MEDICA. 

� System zabezpiecza całkowite 

zapotrzebowanie na c.w.u. 

w okresie letnimw okresie letnim

� Zainstalowana moc układu 588 kW



Zastosowanie układu Odnawialnych Źródeł Energii na potrzeby ogrzewania 
budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO Warmia i Mazury
(koszt całkowity 970 tys. PLN)(koszt całkowity 970 tys. PLN)

� Inwestycja obejmuje m.in. montaŜ 
16 paneli ogniw fotowoltanicznych 
o łącznej mocy 3,2 kW; wykonanie 
siłowni wiatrowej o mocy 10 kW 
oraz układu ogrzewania zespołem 
pomp ciepłapomp ciepła

� W wyniku realizacji inwestycji 
budynek Centrum ogrzewany będzie 
w całości energią pochodzącą ze 
źródeł odnawialnych 

� Zakończenie inwestycji – grudzień 2009 r.



PARK ENERGII ODNAWIALNEJPARK ENERGII ODNAWIALNEJ

Ochrona powietrzaOchrona powietrza
Ochrona zasobów naturalnych ZiemiOchrona zasobów naturalnych ZiemiOchrona zasobów naturalnych ZiemiOchrona zasobów naturalnych Ziemi
Kształtowanie wizerunku miasta i regionuKształtowanie wizerunku miasta i regionu
Promocja OZE w regioniePromocja OZE w regionie
Funkcja edukacyjna Funkcja edukacyjna 



PARK ENERGII ODNAWIALNEJPARK ENERGII ODNAWIALNEJ
ETAP IETAP I
bateria kolektorów słonecznych, bateria kolektorów słonecznych, 
siłownia solarna,siłownia solarna,siłownia solarna,siłownia solarna,
siłownia wiatrowa,siłownia wiatrowa,
gruntowe pompy ciepła i wymiana gruntowe pompy ciepła i wymiana 
systemu grzewczegosystemu grzewczego

ETAP IIETAP II
budynek siłowni z laboratorium budynek siłowni z laboratorium budynek siłowni z laboratorium budynek siłowni z laboratorium 
dydaktycznym,dydaktycznym,
instalacja klimatyzacyjna z gruntowym instalacja klimatyzacyjna z gruntowym 
wymiennikiem ciepła,wymiennikiem ciepła,
stacja meteorologicznastacja meteorologiczna



Wykorzystanie biogazu z procesu Wykorzystanie biogazu z procesu 

oczyszczania ścieków  w ełckiej oczyszczania ścieków  w ełckiej 

oczyszczalni do produkcji energii oczyszczalni do produkcji energii oczyszczalni do produkcji energii oczyszczalni do produkcji energii 

elektrycznej i cieplnejelektrycznej i cieplnej

�� Biogaz spalany jest w dwóch Biogaz spalany jest w dwóch 

agregatach prądotwórczych agregatach prądotwórczych 

o mocy 120 kW i jednym agregacie o mocy 120 kW i jednym agregacie 

o mocy 180 kWo mocy 180 kW

�� Ilość wytworzonego biogazu Ilość wytworzonego biogazu 

957 480 m957 480 m33



Roczny bilans wyprodukowanej energii 

elektrycznej i cieplnej w ełckiej 

oczyszczalni ścieków oczyszczalni ścieków 

� Energia elektryczna 1.611,207 MWh

� Energia cieplna 9.169,85 GJ

� Ilość wytworzonej energii pokrywa 

60% całkowitego zapotrzebowania 

oczyszczalni



Zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii 

do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku

Do realizacji wybrano następujące rozwiązania: Do realizacji wybrano następujące rozwiązania: 

�Solarna siłownia cieplna na cele energetyczne podgrzewu wody 

basenowej, technologicznej (klimatyzacji i wentylacji), wody prysznicowej 

i c.w.u..

�Siłownia solarna fotowoltaiczna do wytwarzania energii elektrycznej na 

potrzeby technologiczne i oświetleniowe obiektu Parku Wodnego.

�Odzysk energii odpadowej z ciepłej wody ściekowej z płukania filtrów 

basenowych odprowadzanej do kanalizacji.



Zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii 

do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku

Do realizacji wybrano następujące rozwiązania: Do realizacji wybrano następujące rozwiązania: 

�Odzysk energii odpadowej z ciepłych ścieków prysznicowych i c.w.u. 

odprowadzanych do kanalizacji.

�Zastosowanie wysokowydajnej energetycznie centrali nawiewno –

wywiewnej do wentylacji i osuszania powierza z hali basenowej.

�Zastosowanie wysokowydajnej energetycznie wentylacji i klimatyzacji 

pozostałych pomieszczeń około basenowych.

�Wymianę oświetlenia na oprawy i Ŝarówki niskoenergetyczne.



Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku

Zakres projektu:

Zmiana systemu ogrzewania 

budynków szkolnych z tradycyjnej 

kotłowni węglowej na nowoczesną 

kotłownię wykorzystującą biomasę 

w formie pelletów.



Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku

Zakres projektu:

Zmiana systemu ogrzewania 

budynków szkolnych z tradycyjnej 

kotłowni węglowej na nowoczesną 

kotłownię wykorzystującą biomasę 

w formie pelletów.




