
BIOMASA RADKÓW
(woj. świętokrzyskie)

Od października 2002 roku w budynku Urzędu Gminy Radków funkcjonują 3 kotły grzewcze opalane
brykietami. Brykiety drzewne są paliwem standaryzowanym, mają kształt walca o średnicy ok. 50 mm
i o długości od kilku do kilkunastu centymetrów. Zawartość wody w brykietach jest stosunkowo niska
(6–8%), co sprawia, że podwyższa się ich wartość opałowa (19–21 GJ/t). Dzięki dużemu zagęszcze-
niu materiału w stosunku do objętości, proces spalania brykietów jest stopniowy i powolny.

GMINA
Radków jest gminą o powierzchni 86 km2

i liczbie ludności 3 150 położoną w zachod-
niej części województwa świętokrzyskiego,
w powiecie włoszczowskim. Obszar gminy
Radków graniczy od zachodu z gminami
Nagłowice i Oksa, a od północy z gminą
Włoszczowa. Teren gminy leży w górnej
części dorzecza rzeki Biała Nida oraz jej
prawego dopływu rzeki Kwilinki. Gmina
Radków leży poza głównymi trasami komu-
nikacyjnymi. Na południe od gminy prze-
biega droga główna jednojezdniowa (78) łą-
cząca Śląsk z Kielcami. Drogi drugorzędne
łączą gminę z tą trasą w gminie Moskorzew
w Moskorzewie i Chlewicach. Gmina ma
połączenie autobusowe ze Szczekocinami, Włoszczową, Zawierciem, Częstochową i Kiel-
cami. Odległość z Radkowa do Szczekocin wynosi 18 km, do Włoszczowy 21 km, do Kielc
70 km, do Częstochowy 77 km.

Dane klimatyczne:
Obszar gminy Radków położony jest w obrębie Małopolskiego Regionu Klimatycz-
nego, dla którego typowa jest zmienność i różnorodność stanów pogody. Te-
reny te charakteryzują się dobrymi i przeciętnymi warunkami solarnymi, dobrymi
warunkami termicznymi i wilgotnościowymi, bardzo dobrymi warunkami przewietrza-
nia oraz małą częstotliwością występowania mgieł. Klimat panuje tu dość chłodny,
wilgotny, o wzrastających ku południowemu-wschodowi wpływach kontynentalnych.

Urząd Gminy Radków

Średnia temperatura powietrza w lipcu wy-
nosi 17,9◦C, średnia temperatura powietrza
w styczniu: –3,7◦C, a okres wegetacyjny
jest krótki i trwa 190–205 dni. W rejonie
gminy przeważają wiatry zachodnie o średniej
prędkości 3,3 m/s. Teren gminy znajduje się
w pasie działań ”szlaków gradowych” oraz
silnych wiatrów i nawałnic o charakterze hu-
raganu, wiejących z południowego zachodu.
Średnia temperatura powietrza w roku: 7,5◦C.
Średnia roczna suma opadów: 605–651 mm.
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Biomasa Radków (woj. świętokrzyskie)

TŁO PROJEKTU
Od października 2002 roku w budynku
Urzędu Gminy Radków funkcjonują 3 ko-
tły grzewcze opalane biomasą. Inwestycję
tę przeprowadziła Elektrociepłownia Tychy
S.A.

Kilka lat temu Zarząd EC Tychy podjął de-
cyzję dotyczącą uruchomienia kilku insta-
lacji grzewczych na biomasę o dużej mocy.
W koncepcji odrzucono możliwość kupo-
wania paliwa od dostawcy zewnętrznego.
Postanowiono zorganizować samodziel-
nie produkcję paliw drewnopochodnych
na własne potrzeby. W zamyśle było
uruchomienie zakładu produkcji biopaliw

Zmodernizowana kotłownia w siedzibie
Urzędu Gminy Radków, 3 kotły opalane

brykietami, o mocy 75 kW każdy

w pobliżu Elektrociepłowni. Szybko jednak zrezygnowano z tego pomysłu. Okazało się, że
w okolicach miasta Tychy nie ma odpowiedniego terenu do tego typu produkcji. Były tam
małe możliwości zdobycia surowca. Zarządzający Elektrociepłownią postanowili szukać in-
nego miejsca. Po przeprowadzeniu rozeznania i wielu spotkaniach z gospodarzami gmin
zdecydowano się na Gminę Radków. Zgodnie z obowiązującą procedurą EC Tychy złożyła
wniosek o pozwolenie na budowę zakładu produkcji biomasy, a Rada Gminy Radków prze-
głosowała go pozytywnie. Działalność produkcyjna ruszyła na początku 2003 roku.

Tak wygląda geneza Zakładu Produkcji Paliwa Wtórnego z Biomasy (ZPPWzB). Zakład jest
podmiotem gospodarczym działającym w ramach spółki ”Elektrociepłownia Tychy”. Produ-
kuje biopaliwa na potrzeby EC Tychy i na sprzedaż rynkową.

W trakcie budowy ZPPWzB narodziła się następna koncepcja – założenia małej sieci cie-
płowniczej na biomasę w budynkach należących do władz gminnych Radkowa. Pomysł ty-
skiej elektrociepłowni został zaakceptowany. Początkiem jego realizacji było zainstalowanie
trzech wspomnianych wcześniej kotłów na paliwa drzewne.

Na podstawie zawartej umowy Urząd Gminy Radków udostępnił EC Tychy powierzchnię
na kotłownię. Elektrociepłownia wymieniła stare kotły węglowe na trzy nowe kotły opa-
lane biomasą. Każdy z nich ma moc 75 kW. Ogrzewają one kompleks budynków gminnych
(mieszczą się w nim: Urząd Gminy, gminna Biblioteka Publiczna, Poczta Polska, oddział jed-
nego z banków i komisariat policji). W kotłach spalane są brykiety przywożone z pobliskiego
Kosowa (przed uruchomieniem ZPPWzB spalano zrębki). Co miesiąc EC Tychy wystawia
gminie rachunek za dostarczanie ciepła. Moc cieplna ww. kotłów jest za duża w stosunku

Magazyn paliwa, siedziba Urzędu Gminy
Radków

do potrzeb kompleksu budynków gmin-
nych. Stąd idea podłączenia, już na przy-
szły sezon grzewczy, sąsiednich obiektów
(sklep, zakłady usługowe).

Umowa między EC Tychy a Gminą Rad-
ków została zawarta, próbnie, na rok.
Wójt gminy Stanisław Herej zapewnia, że
nie zrezygnuje ze współpracy z Elektro-
ciepłownią, ponieważ przynosi ona gminie
wiele korzyści. Znacznie zmniejszyły się
koszty ogrzewania siedziby Urzędu Gminy
w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy to
działały jeszcze kotły węglowe. Za dostar-
czane ciepło Gmina Radków płaci średnio
8 tys. zł miesięcznie.
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Biomasa Radków (woj. świętokrzyskie)

OPIS PROJEKTU
Zakład Produkcji Paliwa Wtórnego z Bio-
masy zlokalizowany w Kosowie oraz gmina
Radków poszukują plantatorów wierzby
wiciowej na okolicznych terenach, które
mogą objąć sieć o promieniu nawet do 100
km od miejsca lokalizacji Zakładu bę-
dącego wydziałem Elektrociepłowni Tychy
S.A. Zakład jest gotów skupić około 50 tys.
ton biomasy rocznie.

Dyrekcja Zakładu, gotowa do zawierania
umów, gwarantuje skup całości biomasy, Dostawa paliwa

jaka urośnie na plantacji, co daje rolnikowi pewność, że będzie mógł w całości sprzedać
plon. Ponadto w umowach spisane są ceny, po jakich będzie skupowana biomasa w oparciu
o ceny węgla, jakie w danym roku będą funkcjonować na rynku. Żywotność plantacji szacuje
się nawet na 30 lat. Umowa zawierana jest na cały ten okres. Uzależnienie ceny biomasy
od ceny skupu węgla, który niewątpliwie w Polsce przez wiele lat będzie podstawowym źró-
dłem energii, jest w naszym mniemaniu, a także i plantatorów, uczciwym i bezpiecznym kry-
terium. Jest jeszcze inny aspekt tego zagadnienia. Rolnik, zawierając umowę z ZPPWzB,
zobowiązuje się do sprzedawania całości biomasy z zakontraktowanej powierzchni zakła-
dowi, a nie komuś innemu, kto, być może, pojawi się na rynku. Umowa jest symetryczna.
Daje gwarancję jednej i drugiej stronie. Rolnik ma zagwarantowane profity z tej plantacji
i wie, że zawsze będzie miał z niej określony dochód.

OCENA PROJEKTU I PERSPEKTYWY ROZWOJU
Zadowolenie władz gminnych ze współpracy z EC Tychy nie wynika tylko ze zmniejszenia
kosztów ogrzewania samorządowych budynków. Zakład Produkcji Paliwa Wtórnego z Bio-
masy jest jedyną firmą produkcyjną na terenie gminy. 22 osoby z miejscowości Kosów znala-
zły tam zatrudnienie. W najbliższej przyszłości we współpracę z Zakładem Produkcji Paliwa
Wtórnego z Biomasy zaangażowani będą kolejni mieszkańcy gminy, którzy założą plantacje
wierzby szybkorosnącej. Wójt Radkowa nie ukrywa, że działalność zakładu w znacznym
stopniu zasila gminny budżet. Z Kosowa do kasy gminy wpływa rocznie 66 tys. zł podatku.

WIĘCEJ INFORMACJI

Grzegorz Chronowski
Asystent projektów
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28
tel/fax: 022-812 76 74, 812 76 75
e-mail: gchronowski@kape.gov.pl

Opracowanie zostało przygotowane przez Grzegorza POLSKA SIE Ć

Chronowskiego (Krajowa Agencja Poszanowania Energii)
we współpracy ze Stanisławem Hereją (wójt gminy Radków),
Waldemarem Kocelą (dyrektor Zakładu Produkcji Paliwa
Wtórnego z Biomasy w Kosowie) i Ryszardem Wnukiem
(Krajowa Agencja Poszanowania Energii) w ramach projektu pt. „Energia odnawialna jako wyzwanie dla
samorządów lokalnych. Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce i w krajach Unii Europejskiej” realizowanego
przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Środki finansowe pozyskano z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
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