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MIEJSCOWOŚĆ  
 
Miasto Jordanów zlokalizowane jest w dolinie 
rzeki Skawy, na styku grup górskich: 
Beskidu Wyspowego, Beskidu Makowskiego 
(średniego) i Beskidu śywieckiego (Pasmo 
Babiogórskie). Miasto stanowi dogodny punkt 
wyjściowy dla wycieczek w otaczające pasma 
górskie. Z centrum prowadzi pięć szlaków 
turystycznych m.in. na Luboń Wielki i Babią Górę, 
najwyŜsze poza Tatrami pasmo w Polsce - 1725 
m n.p.m. Centrum miasta jest połoŜone na 
wzgórzu wypiętrzającym się ponad dolinę rzeki 
Skawy. Sąsiaduje z gminami wiejskimi: Bystra –
Sidzina, Rabka WyŜna. W najbliŜszej odległości 
(od 15 do 18 kilometrów) znajdują się miasta Rabka-Zdrój i Maków Podhalański. 
Powierzchnia miasta wynosi 21,36km2, Jordanów liczy 5176 mieszkańców. 
Większość mieszkańców stanowią rolnicy (2855 osób), pozostali pracują w sektorach 
uspołecznionych i prywatnych. W mieście jest 419 podmiotów gospodarczych, w tym 
sektor publiczny stanowi 3,8%, prywatny 96,2%. Wśród podmiotów gospodarczych 
dominują: 
• Zakłady usługowo/murarskie, malarskie, transportowe, elektryczne i inne – 177 

podmiotów, 
• Zakłady drzewne/produkcja boazerii, palet, stolarstwo budowlane, galanteria – 35 

podmiotów, 
• Handel: detaliczny, obwoźny (przewaga sklepów spoŜywczych) – 194 podmioty, 
• Inne: 19 podmiotów. 
  
WaŜniejsze instytucje kulturalne: 
• Miejski Ośrodek Kultury,  
• Chór „Bel Canto”. 
 
Organizacje działające na terenie miasta: 
• Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej, 
• Jordanowskie Stowarzyszenie Twórców „Pasja” . 
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TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA  
 
Potencjał odpadów drzewnych w Polsce jest w znacznym stopniu niewykorzystany, 
rozwój rynku odpadów drzewnych mógłby spowodować powstanie znaczącego źródła 
czystej energii cieplnej w Polsce, dlatego konieczne jest integrowanie działań w celu 
przezwycięŜenia istniejących barier instytucjonalnych, finansowych oraz informacyjno-
edukacyjnych uniemoŜliwiających rozwój rynku odpadów drzewnych. 
 
Głównym celem Projektu było zredukowanie emisji gazów cieplarnianych w sektorze 
energetycznym poprzez przebudowę starej kotłowni węglowej na biomasę w obiektach 
Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum wraz z Przedszkolem w Jordanowie.  
Stare kotły odznaczały się niską sprawnością, co wpływało na znaczne zuŜycie paliwa, 
a takŜe niski komfort pracy układu grzewczego i emisję zwiększonej ilości szkodliwych 
związków w spalinach. Zły stan kotłowni powodował stosunkowo częste przerwy w jej 
pracy, co dodatkowo utrudniało właściwe ogrzewanie pomieszczeń. Dlatego 
modernizacja kotłowni stała się niezbędna. 
 
Wybór kotłów na biomasę podyktowany został duŜą dostępnością tego paliwa na 
terenie Jordanowa i miejscowościach sąsiednich (minimalna ilość biomasy wynosi ok. 
79,3 tys. mp/rok. Jednocześnie zastosowanie kotłów o odpowiedniej konstrukcji 
pozwala na spalanie biomasy drzewnej tak, by ilość szkodliwych związków nie 
przekraczała dopuszczalnych norm. Kocioł na biomasę pozwala na elastyczność w 
doborze paliwa i ewentualną zmianę asortymentu w zaleŜności od cen.  
 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
Przedsięwzięcie polegało na instalacji nowych kotłów w kotłowniach, po dwa kotły 
w budynku Szkoły Podstawowej w Jordanowie oraz dwa kotły w budynku Gimnazjum 
w Jordanowie (wraz z Przedszkolem Publicznym). Nowe kotłownie zostały umieszczone 
w miejscach starych kotłowni po niezbędnych pracach adaptacyjnych budowlano-
instalacyjnych. Z uwagi na wysoką sprawność zabudowanych, ekologicznych kotłów 
moc projektowanej kotłowni określono na 240 kW (zaprojektowano po dwa ekologiczne 
kotły na biomasę o mocy 120 kW kaŜdy). Dzięki sprawności ok. 82% Ilość związków 
szkodliwych w spalinach jest minimalna. Zastosowane kotły pozwalają spalać zrębki 
drzewne, pelety lub brykiety drzewne. 
 
Przyjęte rozwiązania: 
W kaŜdej z kotłowni zastosowano dwa kotły (1x układ prawy; 1x układ lewy) na biomasę 
typu BIO-WULKAN o mocy 120 kW kaŜdy. Zastosowane kotły dostarczają ciepło na 
cele grzewcze szkół. KaŜdy kocioł jest sterowany zabudowanym wewnętrznym 
sterownikiem trzykotłowym. Praca tych kotłów jest praktycznie bezdymna, a ich 
maksymalna sprawność wynosi 83,8%. Spalanie odbywa się w sposób ciągły, a 
oszczędności wynoszą do 40% w stosunku do zwykłych kotłów. Emisja pyłów i 
szkodliwych składników spalin jest duŜo mniejsza w stosunku do wartości 
dopuszczalnych. Paliwo znajduje się w zasobniku usytuowanym obok kotła i 
przenoszone jest do komory spalania przez automatycznie sterowany podajnik. 



Pojemność zasobnika paliwa umoŜliwia nieprzerwaną pracę kotła przez kilkadziesiąt 
godzin. 
KaŜdy kocioł posiada: 
• uniwersalny układ 

podawania paliwa 
przystosowany do 
niezakłóconego i 
regulowanego 
automatycznie 
transportu róŜnych 
rodzajów biomasy. 
Układ podawania 
paliwa ma skuteczne i 
sprawdzone 
zabezpieczenie przed 
moŜliwością cofnięcia 
się ognia do 
zasobników paliwa, 

• uniwersalny palnik przystosowany do spalania biomasy drzewnej  o róŜnej 
wilgotności, wyposaŜony w system nawiewu powietrza pierwotnego i wtórnego oraz 
układ elementów ceramicznych, zapewniających efektywne dopalanie produktów 
rozkładu termicznego, 

• wymiennik ciepła, umoŜliwiający efektywny odbiór ciepła od spalin przy utrzymaniu 
temperatury spalin na czopuchu optymalnie w zakresie 160-200oC, 

• elektroniczny system sterowania pracą kotła, charakteryzujący się prostotą obsługi i 
niezawodnością działania. 

Przedmiotowe kotły posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa Ekologicznego wydany przez 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. 
 
Charakterystyka energetyczno-emisyjna przedstawia się następująco: 
 
Lp. Parametr  Jednostki  Wartości 

oznaczone 
Wymaganie na „znak 
bezpieczeństwa 
ekologicznego” 

1 ObciąŜenie 
cieplne 

% 100+-15% - 

2 Sprawność 
cieplna 

% 82-83,8 >=78 

3 CO mg/m3 1 770 <=3000 
4 SO2 mg/m3 1 770 <=3000 
5 NO2 mg/m3 310 <=600 
6 Pył mg/m3 115 <=150 
7 Zan.org.TOC mg/m3 40 <=100 
8 16WAA wg EPA mg/m3 0,8 <=5 
9 B(A)P µmg/m3 22,7 <=100 
 
ZuŜycie biomasy: 
Maksymalne godzinowe  ok. 85 kg / h /dwa kotły 
Średnie godzinowe   ok. 38 kg / h /dwa kotły 
 



 
 
Skrócony przebieg prac 
 
Gimnazjum wraz z Przedszkolem w Jordanowie: 
 
• Roboty demontaŜowe  

− wycofano z eksploatacji jeden kocioł Ŝeliwny typu Eca IV, wodny, o pow. ogrzewalnej 
32 m2, 

− wycofano z eksploatacji dwa kotły Ŝeliwne typu Eca IV, wodny, o pow. ogrzewalnej 
38 m2, 

• Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb kotłowni i składu paliwa, 
• Instalacje elektryczne i AKPiA, 
• Dostawa i montaŜ kotłów i obiegów grzewczych, 
• Obieg sprzęgła hydraulicznego, 
• Węzeł zmieszania pompowego wraz z rozdzielaczami, 
• Uzupełnienie zładu, 
• Instalacja odprowadzania spalin i wentylacja. 
 
Czas trwania robót od 19.08.2005 r. do 15.10.2005 r. 
 
Szkoła Podstawowa w Jordanowie 
 
• Roboty demontaŜowe  

− wycofano z eksploatacji dwa kotły Ŝeliwne typu Kz-5, wodne, o mocy 158 kW kaŜdy, 
• Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb kotłowni i składu paliwa, 
• Dostawa i montaŜ kotłów i obiegów grzewczych, 
• Obieg sprzęgła hydraulicznego, 
• Węzeł zmieszania pompowego wraz z rozdzielaczami, 
• Uzupełnienie zładu, 
• Instalacja odprowadzania spalin i wentylacja. 
 
Czas trwania robót od 19.08.2005 r. do 15.10.2005 r. 
 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
 
W ramach projektu POL/01/G35/A/1G/99 „Zintegrowane podejście do wykorzystania 
odpadów drzewnych do produkcji energii cieplnej w Polsce” została podpisana umowa  
nr 4/BIOMASA/2005 z dnia 13 lipca 2005r. o współfinansowanie z Fundacją 
Partnerstwo dla Środowiska z siedzibą w Krakowie. Na zadanie: 

1. Przebudowa starej kotłowni węglowej na biomasę w Gimnazjum w Jordanowie 
przyznano 48,5%, 

2. Przebudowa starej kotłowni węglowej na biomasę w Szkole Podstawowej 
 w Jordanowie przyznano 50,5%, 

Ponadto uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Krakowie (uchwała z dnia 26 listopada 2004r nr 861/2004) na 
zadania: 



• „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939  
ul. Kolejowa 7 z zamianą paliwa stałego na biomasę”, umowa dotacji nr D/084/05/09  
z dnia 08 września 2005 r. - przyznano 39,90%.  

• „Modernizacja kotłowni Gimnazjum ul. M. Konopnickiej 2 z zamianą paliwa stałego 
na biomasę”, umowa dotacji nr D/085/05/09 z dnia 08 września 2005r. - przyznano 
40%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przykład ten został opracowany przez Kamila Wójtowicza i  Jana Gringrasa we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w ramach projektu „Wykorzystanie energii 
odnawialnej w Europie” (EURE) realizowanego z programu SMART i finansowanego ze 
środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC Południe oraz WFOŚiGW w 
Krakowie.  
 

KONTAKT 
 
Kamil Wójtowicz, Jan Gringras 
Młodszy Referent Referatu Gospodarki i Inwestycji: 
Urząd Miasta Jordanowa 
Jordanów, ul. Rynek 1 
Telefon: (0-18) 26 75 516 w.24 
e-mail : inwestycjekw@jordanow.pl 
 


