
 

MODERNIZACJA SYSTEMU 

GRZEWCZEGO W DOMU 

POMOCY SPOŁECZNEJ 

„TĘCZOWY DOM” W EŁKU 

EŁK 

województwo 
warmińsko – mazurskie 

 

 

 

Modernizacja systemu grzewczego to inwestycja obejmująca: wykonanie kotłowni opalanej 

biomasą, termomodernizację budynków, wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania 

ciepłej wody użytkowej i wody w basenach 

rehabilitacyjnych oraz odzysk ciepła z 

wentylacji mechanicznej. 

 

MIASTO 
Ełk to miasto powiatowe położone we 
wschodniej części woj. warmińsko-
mazurskiego. Usytuowane w centrum 
powiatu ełckiego miasto liczy 56 tys. 
mieszkańców. 
Główne działania miasta skierowane są na 
ekologię i turystykę. 
 

 

TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Do roku 1995 Dom Pomocy Społecznej „Tęczowy Dom” ogrzewany był z dwóch 
lokalnych kotłowni węglowych. W latach 1995-1996 wykonano częściową 
modernizację kotłowni. Stalowe kotły wodne opalane węglem zastąpiono dwoma 
kotłami olejowymi o łącznej mocy 1,19 MW. Stare kotły węglowe nie zostały jednak 
całkowicie zdemontowane. Wobec radykalnego wzrostu cen oleju opałowego w roku 
2003 rozważano powrót do opalania węglem. Jako alternatywę przyjęto 
modernizację systemu grzewczego polegającą na zredukowaniu mocy kotłowni 
dzięki termorenowacji budynku oraz na wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii. 
Inwestorem przedsięwzięcia był „Tęczowy Dom: Dom Pomocy Społecznej dla dzieci 
w Ełku prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Inwestycja 
realizowana była od grudnia 2003 r. do stycznia 2005 r. 

 
  

 

 

Ełk 



OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Zmodernizowano istniejący budynek 
kotłowni. Zastosowano kaskadowy system 
wykorzystania różnych źródeł ciepła: 
kolektory słoneczne – biomasa – olej 
opałowy. Zastosowano 90 sztuk 
próżniowych kolektorów słonecznych firmy 
STIEBEL ELTRON o nominalnej mocy 
cieplnej Qs < 74 kW. Kolektory 
rozmieszczone zostały na dachu nowo 
wybudowanej wiaty na stelażach 
pozwalających na optymalne ich 
nachylenie. Wiata o powierzchni 250 m2 
służy jako magazyn biomasy. 
 
Zamontowano dwa kotły wielopaliwowe 
firmy UNIVEX o mocy nominalnej               
Q1= 300 kW każdy, współpracujące z 
automatycznym zespołem podawania 
paliwa (ruchoma podłoga, system 
podajników ślimakowych). W kotłach 
spalane są kawałowe odpady drzewne, 
zrębki drzewne oraz trociny. Docelowo istotnym źródłem spalanej biomasy mają być 
zrębki wierzby energetycznej z własnej plantacji. 
 

 
Dokonano termorenowacji budynków: docieplono ściany zewnętrzne 14 cm warstwą 
styropianu, docieplono stropodachy i dachy włóknem ekofiber, wymieniono 
zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono grzejniki i większą część 
instalacji c.o.  
 
W ramach inwestycji wykonano wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła w 

pomieszczeniach kuchni, 
stołówki i pralni, a w roku 
2005 zastosowano podobny 
system dla hali basenów 
rehabilitacyjnych. 
Maksymalne zapotrzebowa-
nie mocy po termorenowacji 
zmniejszyło się z 1,19 MW do 
606 kW.  
 
We wszystkie dni o umiarko-
wanym nasłonecznieniu 
wystarczającym do ogrzania 
źródłem ciepła dla ciepłej 
wody użytkowej jest układ 
solarny. 



 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 
 

Źródła finansowania Kwota Udział (%) 

Dotacja z Fundacji EkoFundusz  1 116 497 45% 

Pożyczka preferencyjna z 

WFOŚiGW w Olsztynie 
998 000 40% 

Środki własne 362 565 15% 

RAZEM :  2 477 062 100,0 

 

Efekty ekonomiczne inwestycji: 

Średnie roczne zużycie oleju opałowego w latach 1998-2003 wynosiło 131 507 
litrów.  
W roku 2005 odpowiadałoby to kosztowi 328 765 zł (przy średniej cenie oleju 2,50 
zł/litr). 

- Koszty ogrzewania po termomodernizacji wynosiły w 2005 r. (w zł/rok): 

- Koszty paliwa      34 095 

- Koszty energii elektrycznej   3 500 

- Koszty innych mediów     4 500 

- Wynagrodzenia brutto z narzutami  62 400 

- Koszty eksploatacji razem   104 495 
 
co stanowi nie więcej niż 31% kosztów, które należałoby ponieść, gdyby nie 
wykonano modernizacji (69% oszczędności) 
 

KONTAKT 
Starostwo Powiatowe w Ełku 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk 
 
tel. 087/621 83 00 
e-mail: ochrona.srodowiska@powiat.elk.pl 

 

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w ramach 
projektu „Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze 
praktyki” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna. 

 
 


