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Według planu energetycznego Gminy Vastseliina, niewydajny system energetyki cieplnej w 

Vastseliinie zmodernizowano przez połączenie dwóch oddzielnych systemów w jeden, 

poprawiając niezawodność dostaw ciepła i poprawiając walory ekologiczne systemu dzięki 

szerszemu i wydajnemu wykorzystaniu drewna jako paliwa. Jedną kotłownię zamknięto, a 

druga została zrekonstruowana w oparciu o kocioł opalany drzewem o mocy 1000 kW oraz 

szczytowy kocioł na olej lekki o mocy 500 kW. 

 

MIEJSCOWOŚĆ 
Położenie: 

Miasto Vastseliina stanowi centrum 

administracyjne Gminy Vastseliina i 

jest położone w południowo-

wschodniej części powiatu Vőru, 

około 24 km na południowy wschód 

od jego głównego miasta– Vőru i 

285 km od stolicy Estonii – Tallina. 

Miasto Vastseliina znajduje się 

niedaleko granic Łotwy i Rosji.  

 

Ludność:  

Miasto Vastseliina zamieszkuje 750 osób, tj. 33% wszystkich mieszkańców Gminy 

Vastseliina.  

 

Zajęcia ludności w regionie:  

Głównymi zajęciami ludności w regionie są: rolnictwo, leśnictwo, turystyka.  

 

Klimat: 

średnia temperatura roczna: +5,4oC 

ilość stopnio-dni (18oC) w sezonie grzewczym: 4212  

utrzymywanie się pokrywy śnieżnej: 123 dni 

 



KONTEKST PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Od dawna głównym dostawcą cieplnej energii dla gospodarstw domowych oraz budynków 

użyteczności publicznej i komunalnej w Vastseliinie jest przedsiębiorstwo VAKS Ltd, 

będące w 100% własnością Gminy Vastseliina. Przed wdrożeniem obecnego projektu 

istniały w Vastseliinie dwa oddzielne systemy centralnego ogrzewania z kotłowniami przy 

ul. Vőidu i ul. Rahu. Kotły w obu kotłowniach miały 20 lat i były przestarzałe. Kocioł w 

kotłowni przy ul. Vőidu opalany bierwionami i węglem był zasilany ręcznie. Również roczna 

sprawność kotłowni była niska: około 50%. Druga kotłownia (przy ul. Rahu została 

przebudowana w 1993 r.: doinstalowano do istniejących dwóch kotłów stopień wstępny do 

spalania wiórów drewnianych. Sprzęt w kotłowniach jest zużyty. Rocznie w obydwu 

kotłowniach wytwarzano 3.100 MWh ciepła, a sprzedaż energii cieplnej kształtowała się n a 

poziomie 2.800 MWh. Zainstalowano mierniki ciepła dla pomiaru faktycznego zużycia 

ciepła w budynkach. Całkowita długość orurowania obydwu sieci wynosiła około 660 m. 

Wszystkie ciepłociągi poddano renowacji i zainstalowano plastikowe, pre-izolowane rury 

UPONOR.  

Miejski system cieplny – niewydajny i coraz droższy w eksploatacji – wymagał ulepszenia i 

remontu. To oznaczało zamianę niewydajnego źródła ciepła na bardziej energo-oszczędne 

i przyjazne dla środowiska, wykorzystujące szerszą gamę paliw opartych na drewnie. W 

planie energetycznym Gminy Vastseliina poddano analizie kilka alternatywnych rozwiązań 

systemu centralnego ogrzewania miasta Vastseliina. Gmina Vastseliina wybrała 

rozwiązanie obejmujące połączenie obu oddzielnych systemów grzewczych w jeden, 

podniesienie niezawodności dostaw ciepła oraz przebudowę kotłowni przy ulicy Rahu 

obejmującą instalację nowych kotłów. Planowano, że głównym paliwem w kotłowni będą 

paliwa oparte na drewnie: wióry drewniane, trociny i kora.  

Czas trwania projektu: 12 miesięcy: od stycznia 2005 do stycznia 2006  

 

DOŚWIADCZENIA MIEJSKIE 
Rozwój partnerstwa  

Projekt wdrażano z aktywnym udziałem władz gminnych, ekspertów i partnerów 

zagranicznych: władz powiatu Aluksne z Łotwy, Cita Buve Ltd z Łotwy, Instytutu Inżynierii 

Rolnej z Litewskiej Akademii Rolniczej. Zasadniczą rolą partnerów zagranicznych było 

zdobycie doświadczeń we wdrażaniu systemów centralnego ogrzewania w niewielkich 

osiedlach i dzielenie się wiedzą z dziedziny bio-energi z naszymi specjalistami. W ramach 

projektu partnerzy zostali także zaangażowani do komisji przetargowej. Partnerzy litewscy i 

łotewscy zaprezentowali wystąpienia na temat wykorzystania bioenergii oraz doświadczeń 

we własnych regionach podczas przeprowadzonego w ramach projektu seminarium nt. 

bioenergii i energii odnawialnej zorganizowanego dla specjalistów gminnych, które odbyło 

się w Vastseliinie 6 I 2006.  

Głównym wykonawcą prac była firma Märja Monte Ltd a lokalnymi podwykonawcami – 

Kurmik Ltd (rozbiórka, budowa i roboty odlewnicze) i Amto Ltd (instalacja orurowania sieci 

ciepłowniczej). Główny wykonawca przeprowadził ponadto kurs szkoleniowy dla 

operatorów kotłów w grudniu 2005 r.  



Dane techniczne 

W trakcie przebudowy kotłowni przy ul. Rahu usunięto stary sprzęt i zainstalowano kocioł 

REKA na paliwo pochodzenie drzewnego o mocy 1000 kW, by funkcjonował jako kocioł 

podstawowy oraz kocioł na olej lekki o mocy 500 kW, by funkcjonował jako kocioł 

rezerwowy i szczytowy. Obydwa kotły będą pracować w cyklu automatycznym. Zbudowano 

również większy magazyn na paliwo (wióry drewniane, trociny, korę) obejmujący 

zautomatyzowany zasobnik o pojemności 95m3. Do oczyszczania gazów spalinowych 

zainstalowano multicyklon. Nowe urządzenia do spalania drewna obejmują też system 

podawania paliwa, system do oczyszczania gazów spalinowych i system do usuwania 

popiołu. Zaizolowano istniejący komin stalowy. Podczas pracy kotłowni nie jest wymagana 

stała obecność personelu. Kotłownię wyposażono w system alarmowy oparty na modemie 

GSM. Roczna produkcja ciepła z drewna szacowana jest na 2.900 MWh. 

DO połączenia sieci ciepłowniczych kotłowni przy ulicach Vőidu i Rahu, zainstalowano 590 

m rurociągów w oparciu o rury produkcji UPONOR (pre-izolowane plastikowe rury Ecoflex 

Thermo 110 × 10). Drugą kotłownię (przy ul. Vőidu) zamknięto. 

Projekt obejmował również zainstalowanie wymienników ciepła wraz ze sprzętem 

kontrolnym w podstacjach ciepłowniczych pięciu bloków mieszkalnych w celu uzyskania 

lepszych dostaw ciepłej wody użytkowej dla ich mieszkańców.  

Prace nad przebudową systemu ciepłowniczego zlecono w styczniu 2006 r. 

 

KOSZTY I KORZYŚCI 
 

Gospodarcze 

Projekt otrzymał wsparcie Unii Europejskiej z Programu Phare 2002 CBC „Funduszu na 

Projekty Średniej Wielkości” (MSPF) dla Estonii. MSPF sfinansował 75% kosztów, 

pozostałe 25% pokryła Gmina Vastseliina. Całkowity koszt projektu wyniósł 361.000 €; w 

tych kosztach znalazła się także instalacja rur ciepłowniczych o wartości 71.750 €.  

Wskaźniki finansowe projektu – bez wsparcia inwestycji – można określić następująco: 1) 

wewnętrzna stopa zwrotu (IRR): 5,3% (na 20 lat); 2) prosty okres zwrotu nakładów 

inwestycyjnych: 12 lat. Całkowite oszczędności w ramach projektu szacuje się na 29.700 €, 

z czego 67% to oszczędności na sile roboczej, 16% - na kosztach napraw, a pozostała 

część – na kosztach paliwa i obsługi.  

 

Ekologiczne 

Ekologiczne korzyści płynące z projektu to zmniejszenie emisji niżej wymienionych 

zanieczyszczeń uzyskane dzięki bardziej wydajnemu zastosowaniu drewna jako paliwa i 

odejściu od opalania węglem: 1) CO2 – 34 t/rok; 2) SO2 – 0,4 t/rok. Roczne zmniejszenie 

zużycia paliw ocenia się na 4590 GJ. Zamknięcie kotłowni przy ul. Vőidu w centralnej 

części miasta Vastseliina poprawi jakość powietrza i środowiska wokół zamkniętej kotłowni.  

 

 



OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU 
 

Monitorowanie i ocena sukcesu i/lub porażki; działania podjęte po zakończeniu projektu 

(wpływ na rozwój obszaru). Projekt odniósł sukces dzięki pozytywnemu wpływowi na 

rozwój Vastseliiny i jej okolic:  

 przebudowa systemu grzewczego poprawi jakość życia lokalnych przedsiębiorców oraz 

konsumentów z gospodarstw domowych, ponieważ daje stabilne, niższe ceny ciepła 

oraz zmniejsza zanieczyszczenie środowiska. Zmodernizowany system grzewczy 

oferuje przedsiębiorcom i konsumentom nowe możliwości podłączania się do sieci 

dystrybucji ciepła, 

 przebudowa systemu grzewczego Vastseliiny stanowi dobry przykład i motywację dla 

regionu Aluksne do budowy bądź przebudowy podobnych sieci osiedlowych, 

podnosząc w ten sposób jakość życia w regionie.  

 

Po rozruchu przebudowanej kotłowni rozpoczęto monitoring. Lokalna firma z branży 

ciepłowniczej, VAKS Ltd, zbierała i monitorowała miesięczne dane dotyczące:  

 zużycia paliwa, 

 całkowitego ciepła wytworzonego w kotłowni, 

 produkcji ciepła z bio-paliw, 

 sprzedaży ciepła klientom.  

 

Poniższa tabela zawiera przykład zebranych danych podlegających monitoringowi.  

miesiąc i rok 
zużycie paliwa 

w GJ 

całkowite ciepło 

wytworzone 

w MWh 

ciepło wytworzone ze 

spalania drewna 

w MWh 

sprzedaż ciepła 

w MWh 

styczeń 2006  2343  566,1  565  500  

luty 2006  2389  526,1  525  457  

marzec 2006  2070  501,1  500  408  

kwiecień 2006  1005  246,1  245  220  

 

WIĘCEJ INFORMACJI:  
imię i nazwisko osoby kontaktowej: Martin Kikas  

stanowisko: Wiceprzewodniczący Gminy  

organizacja: Gmina Vastseliina  

adres: Vőidu 14, Vastseliina 65201, Estonia  

tel./fax: +372 785 1180  

e-mail: martin@vastseliina.ee 

 



 

 

Niniejsze studium przypadku zostało przygotowane przez Energie Cités w 

Estonii w ramach projektu RUSE współfinansowanego ze środków Komisji 

Europejskiej (DG REGIO w ramach wspólnotowego programu “Interreg IIIC 

West Zone”/Kontrakt RUSE 2W0057N) w ramach Programu INTERREG 

IIIC. 

 

 

 

 

 

 


