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Ciepłownia geotermalna w Kłajpedzie jest pierwszą takiego rodzaju inwestycją na obszarze republik 
nadbałtyckich. Została zbudowana z finansowym wsparciem różnych  zagranicznych funduszy. W 
ciepłowni w zamkniętym systemie cyrkuluje z głębokości 1100 metrów woda geotermalna o strumieniu 
objętości przepływu 700 m3/h i temperaturze 38 oC. System geotermalny składa się z dwóch 
odwiertów produkcyjnych i jednego chłonnego. Ciepło geotermalne jest przekazywane do lokalnej 
sieci ciepłowniczej w Kłajpedzie, za pośrednictwem czterech absporpcyjnych pomp ciepła.  
 
 

MIASTO 
 
Kłajpeda jest trzecim co do wielkości miastem na 
Litwie, położonym w zachodniej części kraju. Jest to 
niezamarzający port o korzystnym położeniu 
geograficznym (55o 43' szerokości geograficznej 
północnej, 21o 07' długości geograficznej wschodniej) 
na wybrzeżu Morza Bałtyckiego i Zatoki Kurylskiej. 
Powierzchnia miasta wynosi 98,35 km2. Kłajpeda jest 
przemysłowym centrum zachodniej Litwy, w której 
mieszka tylko 5,47% (190 tysięcy mieszkańców) 
populacji kraju. W Kłajpedzie wytwarzane jest około 
10% krajowej produkcji przemysłowej. Obejmuje to 
produkcję żywności i napojów, która pokrywa krajowe 
zapotrzebowanie w wysokości 25,8%; przemysł tytoniow
elektroniczny na poziomie 18,6%; produkcja części sam
drzewny na poziomie 7,6% oraz przemysł meblarski 2,7%
 
Dane klimatyczne: 
 
Średnia miesięczna temperatura powietrza w styczniu: - 
Średnia miesięczna temperatura powietrza w czerwcu: +
Średnia roczna temperatura: +8,4 oC.  
Roczne opady: 770 mm. 

 
KONTEKST 
 
Ciepłownia geotermalna w Kłajpedzie została zbudowa
roku 2004. W ciepłowni tej w systemie zamkniętym 
geotermalna o natężeniu przepływu 700 m3/h i tempera
dwóch odwiertów produkcyjnych i jednego chłonnego
lokalnej sieci ciepłowniczej w Kłajpedzie, za pośrednictw

 
DOŚWIDCZENIE MIASTA 
 
Projekt został sfinansowany przez GEF (Fundusz na Rze
uczestniczyło wielu partnerów. Największy wkład fina
Ochrony Środowiska (DEPA) dostarczyła wsparcie fin
 

Klaipeda

y pokrywa 21,7% krajowej produkcji; sprzęt 
ochodowych w wysokości 14,7%; przemysł 
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na w latach 1997-2003 i w końcu otwarta w 
cyrkuluje z głębokości 1100 metrów woda 
turze 38oC. System geotermalny składa się z 
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cz Globalnego Środowiska). W projekcie tym 
nsowy pochodził z Danii. Duńska Agencja 
ansowe w wysokości 10 mln Lt i przyznała 



dodatkowo 2 mln Lt na pokrycie kosztów powstałych w czasie realizacji projektu ciepłowni, które 
wyniknęły z powodu wytrącania się kryształków gipsu, co skutkowało inkrustacją rurociągu. 
 
Dane techniczne 
 
Liczba odwiertów - 3, w tym 2 eksploatacyjne i 1 chłonny. Temperatura wody z otworu produkcyjnego 
wynosi 38 oC. Temperatura wody powracającej wynosi 11 oC. Objętościowe natężenie przepływu wody 
wynosi 500-700 m3/h. Głębokość otworów wynosi 990-1100 metrów. Całkowita moc zainstalowana 
wynosi 41 MW. Moc po stronie wody geotermalnej wynosi 17 MW. Pozostałe zapotrzebowanie na 
moc pokrywa kotłownia gazowa. 
 
 

KOSZT I ZYSKI 
 
Ekonomiczne 
 
Całkowita moc zaistalowana wynosiła 47 MW, ale 
z powodu niższej temperatury wody 
zaprojektowana moc została zmniejszona do 
poziomu 41 MW. 49% ciepła jest produkowane ze 
źródła geotermalnego i 59% z gazu ziemnego 
spalanego w kotłach. Narodowa komisja kontroli 
cen i energii uregulowała cenę sprzedaży na 
poziomie 53,9 Lt/MWh ciepła wyprodukowanego ze źródła geotermalnego. Przedsiębiorstwo 
Ciepłownicze w Kłajpedzie zaproponowało ciepłowni geotermalnej tylko 46 Lt/MWh w tym samym 
czasie ustalając cenę zbytu na poziomie 106,9 Lt/MWh dla mieszkańca. 
Źródła finansowania: dotacje i bankowe pożyczki.  
Całkowity koszt inwestycyjny – 77,48 mln Lt.  
Dotacje: 
Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska (GEF) - 27,60 mln Lt,– Duńska Agencja Ochrony 
Środowiska (DEPA) - 12 mln Lt;  Unia Europejska (Fundusz Phare) - 4 mln Lt,  Rząd Litwy - 14,28 mln 
Lt.  
Pożyczka IBRD – 24 mln Lt. 
 
Środowiskowe 
Energia geotermalna jest odnawialnym i lokalnym źródłem energii. Główną korzyścią wykorzystania 
energii odnawialnej dla środowiska jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. Redukcja ta wyniosła 
odpowiednio: 52 000 t/rok CO2 i 270 t/rok NOx.  
 

OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU 
 
Projekt ten zakończył się sukcesem ze względu na oszczędność energii i redukcję kosztów 
ogrzewania a także spadek emisji gazów cieplarnianych. Miał także pozytywny aspekt społeczny – 
nowe miejsca pracy dla lokalnej ludności w miasteczku Rimkai. 

 
WIĘCEJ INFORMACJI:  
 
Osoba do kontaktu: Antanas Petraitis 
Stanowisko: Dyrektor 
Organizacja: Kłajpeda Ciepłownia geotermalna 
Adres: Klaipeda, Rimkai 
Tel.: +370 46 326163, 326162,  
Tel. kom.:+370 698 16329 
 
Przykład ten został opracowany przez Litewski Instytut Energii w ramach projektu RUSE. 
Projekt RUSE jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej (DG REGIO w 
ramach wspólnotowego programu “Interreg IIIC West Zone”/Kontrakt RUSE 2W0057N) w 
ramach Programu INTERREG IIIC. 
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