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1. WSTĘP, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Tematem niniejszego opracowania jest plan zaopatrzenia miasta Olsztyna w ciepło w 

okresie do 2020 r. 

Jest to następna faza wykonywanych w 2001 r. Założeń polityki energetycznej m. Olsztyna w 

zakresie zaopatrzenia w ciepło. 

Podstawą formalną jest Prawo Energetyczne – Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi 

zmianami, która określa zakres planu w Art. 20 następująco: 

− Propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wraz z uzasadnieniem ekonomicznym. 

− Harmonogram realizacji zadań. 

− Przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródła ich 

finansowania. 

 

Głównym podmiotem opracowania jest miejski system ciepłowniczy, który pokrywa ok. 60% 

całkowitych potrzeb cieplnych miasta i również w okresie perspektywicznym będzie głównym 

źródłem zaopatrzenia w ciepło. Z uwagi na to, że program jego rozwoju obejmuje okres do 

2020r. został on podzielony na 3 etapy: 

1) plan rozwoju (modernizacji, inwestycji) na okres 3-letni, lata 2004-2006 

2) wstępny plan rozwoju na okres 2007-2010 

3) koncepcyjny plan rozwoju na okres po 2010 r. 

 

Głównym celem opracowania jest określenie prognozy potrzeb cieplnych oraz zakresu ich 

pokrycia przez system ciepłowniczy i inne źródła ciepła, głównie system gazowy, w oparciu o 

kryteria ekonomiczne. 

Prognoza potrzeb cieplnych określona została w Założeniach polityki energetycznej m. Olsztyna 

w oparciu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna. 

Obecnie opracowuje się na bazie tego Studium Plany miejscowe poszczególnych rejonów 

miasta, które zostały wykorzystane w niniejszym opracowaniu. 

System ciepłowniczy obejmuje głównie centralne i południowe rejony miasta. Rejony północne 

Redykajny, Likusy, Gutkowo oraz Dajtki są poza jego zasięgiem. 
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System eksploatowany jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 

która jest właścicielem sieci cieplnych, większości węzłów, oraz Ciepłowni Kortowo. Część 

potrzeb cieplnych pokrywana jest przez Elektrociepłownię Stomilu. 

MPEC Sp. z o.o. jest w końcowej fazie procesu prywatyzacji – oczekuje się stosownej uchwały 

Rady Miasta. 

MPEC Sp. z o.o. posiada swój plan rozwoju i modernizacji na lata 2004-2006 z perspektywą do 

2010 r., opracowany zgodnie z wymaganiami Art. 16 Prawa Energetycznego. 
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2. CHARAKTERYSTYKA MIASTA OLSZTYNA 

2.1. Charakterystyka ogólna. 

 Olsztyn - stolica Warmii i Mazur obejmuje tereny o łącznej powierzchni ok.88 km2, leży 

w centralnej części Pojezierza  Olsztyńskiego nad rzeką Łyną i Wadągiem.  

Olsztyn graniczy z gminami: Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Jonkowo i Dywity. 

Miasto pełni rolę ośrodka regionalnego do obsługi strefy funkcjonalnej, jest siedzibą władz 

Wojewódzkich, Powiatowych i Miejskich. Z uwagi na rolniczy charakter regionu oraz warunki 

środowiskowe - położony jest wśród 11 jezior o ogólnej powierzchni ok.712 ha, nie jest miastem 

przemysłowym. Firmy przemysłowe stanowią tu ok.14% podmiotów gospodarczych 

działających w mieście, największymi zakładami przemysłowymi są: 

- Stomil Olsztyn S.A. z udziałem Michelin, producent opon 

- Mazurskie Meble International z udziałem kapitału niemieckiego 

- Meble Piast 

w branży  spożywczej: 

- Indykpol z udziałem kapitału brytyjskiego 

- browary Jurand i Kormoran 

- Andex - przetwórstwo mleka 

- Rhodia  Food Biolacta - producent liofilizowanych kultur kefirowych z udziałem kapitału 

francuskiego 

Najliczniej reprezentowane są następujące sekcje podmiotów gospodarczych: 

- handel i usługi - 31,5 % 

- obsługa nieruchomości  - 18,9 % 

- budownictwo - .9% 

- przetwórstwo przemysłowe - 7,9% 

Olsztyn jest ważnym węzłem kolejowym, przez miasto przebiega droga międzynarodowa  z 

Warszawy do Kaliningradu. 

Położenie Olsztyna sprawia, że posiada on duże walory krajobrazowo – przyrodnicze.  

W  granicach administracyjnych posiada 11 jezior stanowiących 9,9% powierzchni miasta oraz 

1200 ha lasów stanowiących 21,2% powierzchni miasta z czego ok.1050 ha to tereny pełniące 

funkcje rekreacyjno - wypoczynkowe oraz turystyczno - krajoznawcze. Wszystkie formy 

terenów zielonych stanowią ponad 50 % powierzchni miasta. 
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2.2. Prognozy demograficzne. 

Olsztyn zamieszkuje obecnie ok.175 tys mieszkańców. Poniżej dla porównania podano jak 

kształtowała się liczba ludności w poszczególnych latach minionego dziesięciolecia. 

w tys. mieszkańców 

Rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Liczba 

ludności 
162,94 164,79 164,88 166,14 166,96 167,90 168,71 169,88 170,90 172,56 174,27

 

W przedstawionym okresie ludność miasta zwiększyła się o ok.11330 osób, co średnio w roku 

wyniosło ok. 940 mieszkańców. 

Prognoza zaludnienia do 2030r. wg „ Studium uwarunkowań ....” z grudnia 2001r. zakłada 

umiarkowany wzrost liczby mieszkańców, średnio rocznie ok.1300  osób przy ok. 15% udziale 

przyrostu naturalnego i 85% migracji. Rzeczywisty przyrost jest obecnie nieco niższy. 

w 2005 r - 178,1 tys 

w 2010 r - 186,3 tys.  

w 2015 r - 195,7 tys. 

w 2020 r - 203,8 tys. 

w 2025 r - 209,0 tys. 

w 2030 r - 211,5 tys. 

Olsztyn jest powiatem grodzkim ,  nie występuje tu administracyjny podział na dzielnice, miasto 

posiada 22 osiedla, wymienione w tabeli wraz z ilością mieszkańców. 
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Rozmieszczenie  ludności (zameldowanej na pobyt stały na koniec 2000r.) w poszczególnych 

osiedlach przedstawiało się jak poniżej: 

L.p. Nazwa osiedla 

Liczba ludności 

zameldowana na 

pobyt stały 

1 Brzeziny 1223 

2 Dajtki 5790 

3 Grunwaldzkie 6329 

4 Gutkowo 1902 

5 Jaroty 25405 

6 Kormoran 17327 

7 Kortowo 1091 

8 Kościuszki 7030 

9 Kętrzyńskiego 8066 

10 Likusy 3057 

11 Mazurskie 4597 

12 Nad jeziorem Długim 2350 

13 Nagórki 13198 

14 Pieczewo 11092 

15 Podgrodzie 11263 

16 Podleśna 9986 

17 Pojezierze 13824 

18 Redykajny * 

19 Wojska Polskiego 6872 

20 Zatorze 7150 

21 Zielona Górka 1033 

22 Śródmieście 3801 

 

* - wykazane razem z Likusami 
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2.3. Budownictwo i warunki mieszkaniowe. 

Łączna powierzchnia terenów mieszkaniowych w mieście wynosi 10,5 km2 , w tym  

tereny powojennej, nowej zabudowy wielorodzinnej obejmują ok. 390 ha, a jednorodzinnej 

ok. 450 ha. 

Obecnie w Olsztynie jest ok. 60 tys. mieszkań o  powierzchni użytkowej ok. 3300 tys.m2. 

Największy udział w zasobach mieszkaniowych ma budownictwo wielorodzinne ok. 87 %. 

Zabudowa mieszkaniowa w Olsztynie jest zróżnicowana pod względem wieku, rodzaju i 

standardu. Najstarsza część miasta  skoncentrowana jest w dzielnicach Śródmieście, Zachodnia 

i Zatorze. Nowe osiedla mieszkaniowe zabudowy wielorodzinnej, realizowane głównie w latach 

70 ÷ 80 to : WSCHODNIA - osiedle Kormoran i Pojezierze, ZACHODNIA - osiedla 

Grunwaldzkie i Podgrodzie,  NAGÓRKI i JAROTY - PIECZEWO. 

Budownictwo jednorodzinne rozwijało się głównie w osiedlach Dajtki, Likusy, Gutkowo, 

Zielona Górka, Kolonia Mazurska, a w ostatnim czasie w Redykajnach. 

W 1999 r. średnia powierzchnia użytkowa mieszkania spółdzielczego oddanego do użytku 

wyniosła 50,2 m2, a  w budownictwie indywidualnym ok. 155 m2. Obecnie przeciętna 

powierzchnia użytkowa  mieszkania w budownictwie  wielorodzinnym wynosi ok.55,0 m2. 

Powierzchnia użytkowa wynosi obecnie ok. 18,5 m2 na mieszkańca, a powierzchnia całkowita 

ok. 22,5 m2. Dla budownictwa planowanego przewiduje się wzrost powierzchni użytkowej do 20 

m2, a całkowitej do 25 m2 na mieszkańca. 

W ubiegłych latach realizacja budownictwa mieszkaniowego przedstawiała się następująco: 

 

- 1998r.  -  1160 mieszkań   

- 1999r.  -  990   mieszkań  

- 2000r.  -  1111 mieszkań  

- 2003r.  -  1360 mieszkań 

- 2004r.  -  szacunkowo przewiduje się ok. 1000 mieszkań 

Ocenia się, że w Gminie Olsztyn  brak jest obecnie ok. 3÷4 tys. mieszkań. 

 

Obszary   istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz tereny rezerw mieszkaniowych w podziale 

na rodzaj budownictwa pokazano na mapie i w tabeli wg  danych statystycznych i opracowania 

„Studium uwarunkowań....  - grudzień 2001r.”  
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Poniżej w tabeli podano zestawienie ilości  mieszkań  w  podziale na rodzaj budownictwa w 

poszczególnych osiedlach (stan obecny). 

 

Liczba mieszkań 

L.p. Nazwa osiedla w budownictwie 

wielorodzinnym 

w budownictwie 

jednorodzinnym 
Ogółem 

1 Brzeziny - 380 380 

2 Dajtki - 1512 1512 

3 Grunwaldzkie 2000 323 2323 

4 Gutkowo - 444 444 

5 Jaroty 8274 575 8849 

6 Kormoran 6548 - 6548 

7 Kortowo - 203 203 

8 Kościuszki 2547 486 3033 

9 Kętrzyńskiego 2891 - 2891 

10 Likusy - 649 649 

11 Mazurskie 489 1023 1512 

12 Nad jeziorem Długim - 837 837 

13 Nagórki 4282 - 4282 

14 Pieczewo 3551 - 3551 

15 Podgrodzie 4106 24 4130 

16 Podleśna 3453 226 3679 

17 Pojezierze 6089 - 6089 

18 Redykajny - 591 591 

19 Wojska Polskiego 2107 81 2188 

20 Zatorze 2747 - 2747 

21 Zielona Górka - 183 183 

22 Śródmieście 1870 - 1870 

m. OLSZTYN 50954 7452 58406 
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Rezerwowe tereny rozwoju i zagospodarowania przestrzennego mieszkalnictwa – według 

Studium uwarunkowań. 

Powierzchnia rezerw terenów mieszk. 

/ha./ 

Prognozowana ilość 

mieszkańców 
L.p. Osiedle -rejon 

Rodzaj 

budow. 
w  rejonach    Ogółem Ogółem w  rejonach 

1 BRZEZINY 

MN 

MN 

MN 

28,0 

10,0 

1,5 

 

39,5 

 

1200 

800 

350 

50 

2 JAROTY 

MW + MN

MW+MN 

MW 

155,0 

52,5 

13,5 

220,7 13200 

4000+3000 

3000+2000 

1200 

3 PIECZEWO II MW 80,0 80,0 7000 7000 

4 PODLEŚNA MW 5,0 5,0 500 500 

5 GUTKOWO 
MW+ MN 

MW+ MN 

140,0 

20,0 
160,0 8000 

3000+4000 

450+550 

6 
LIKUSY PÓŁNOC 

/ Redykajny/ 

MW+ MN 

MN 

140,0 

32,0 
172,0 8200 

2500+4500 

1200 

7 DAJTKI MN 10,0 10,0 300 300 

8 Ogółem    687,2 38400 38400 

MW - budownictwo wysokie, wielorodzinne. 

MN - budownictwo niskie, jednorodzinne. 

 

Planuje się rewaloryzację  zabudowy dzielnic Śródmieście, Zatorze i os. Grunwaldzkiego oraz  

uzupełnienia usług terenów zabudowy „nowej”. 

W pierwszej kolejności  przewiduje się rozpoczęcie inwestowania na nowych terenach w 

południowo-wschodniej części miasta os. Jaroty, rej. ul. Bartąskiej. Po wyczerpaniu się tych 

obszarów  w dalszych etapach będzie realizowane budownictwo na terenach: Gutkowo, Likusy, 

Brzeziny oraz Pieczewo i otoczenie jeziora Skanda 

 

W tabeli podano szacunkowy przyrostu ilości mieszkań do 2010r i w perspektywie ( do 2030r. ) 

w oparciu o założoną w „ Studium....” prognozę demograficzną i dane przyjęte w Założeniach 

polityki energetycznej m. Olsztyna. 
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 Przewiduje się wybudowanie  na potencjalnych terenach  rozwojowych w okresie : 

- do 2010r. ok. 3000  mieszkań w budownictwie wielorodzinnym i ok. 800  w budownictwie 

jednorodzinnym 

- do 2030r. ok. 4150 mieszkań w budownictwie wielorodzinnym i ok. 4620 w budownictwie 

jednorodzinnym 

- do 2020 r. orientacyjnie można przyjąć połowę przyrostu 2011-2030. 

Usługi podstawowe będą realizowane w rejonach budownictwa mieszkaniowego. Na terenach 

Gutkowa, Likus Północnych i Pieczewa planuje się w przyszłości budowę szkół podstawowych, 

rezerwowane są tereny pod obiekty rozrywki, rekreacji, hotele i pensjonaty w takich osiedlach  

jak Mazurskie, Pieczewo, Gutkowo, Kościuszki, Kortowo, Wojska Polskiego, Dajtki i Likusy. 

Prognoza przyrostu mieszkań w latach  2002-2030 

do 2010 2011 - 2030 
Lp Dzielnica MW MN Razem MW MN Razem

1 Jaroty 2700 400 3100 - 1100 1100 

2 Pieczewo - - - 2350 - 2350 

3 Brzeziny - 100 100 - 300 300 

4 Gutkowo 150 100 250 1000 1400 2400 

5 Likusy ( Północ ) - 150 150 800 1750 2550 

6 Dajtki - 30 30 - 70 70 

7 Podleśna 170 - 170 - - - 

8 Ogółem 3020 780 3800 4150 4620 8770 

 

 

Potencjalne możliwości terenów rozwojowych pozwalają zaspokoić potrzeby ok. 37 tys. 

mieszkańców w tym 20 tys. w zabudowie wielorodzinnej oraz 17 tys. w zabudowie 

jednorodzinnej, co oznacza, że całość potrzeb mieszkaniowych można zabezpieczyć w granicach 

miasta dla prognozy demograficznej do 2030 r. tj. dla 211,5 tys. mieszkańców.  

Szczegółowe opracowanie rozdysponowania terenów i warunków zabudowy realizuje się w 

planach miejscowych wykonywanych dla poszczególnych rejonów miasta zgodnie z ustaleniami 

Rady Miasta. Wykaz opracowanych i będących w opracowaniu planów miejscowych podano w 

dalszej części opracowania. 
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3. PROGNOZY ROZWOJU URBANISTYCZNEGO MIASTA OLSZTYNA. 

Bazowym opracowaniem określającym prognozy rozwojowe miasta w okresie do 2030r. jest 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna przyjęte 

przez Radę Miasta uchwałą z dn. 19 grudnia 2001 r. 

Podstawowe dane kierunkowe są następujące: 

− Ludność - wzrost do 211,5 tys. w 2030r. 

− Tereny rozwojowe dla mieszkalnictwa - dla 37 tys. mieszkańców w obszarze 

miasta 

− Główne kierunki rozwoju mieszkalnictwa: 

- Gutkowo 

- Redykajny 

- Brzeziny 

- Jaroty 

- Pieczewo II 

Dodatkowe możliwości pojawiły się obecnie wskutek zwolnienia terenów przy ul. Artyleryjskiej 

i Jagielońskiej. Przewiduje się również rozwój budownictwa użyteczności publicznej i 

usługowego w tym również na terenach obecnych dużych osiedli mieszkaniowych, które będą 

podlegać restrukturyzacji zmierzającej do podniesienia standardu, zwiększania ilości usług itp. 

Dużym obiektem o charakterze użyteczności publicznej jest rozbudowa Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego. 

W zakresie rozwoju działalności gospodarczej przewiduje się rewitalizację rejonu Towarowa-

Lubelska, oraz nowe tereny rozwojowe we wschodniej części miasta. 

W sąsiedztwie Stomilu przewiduje się znaczne tereny na rozwój tego przedsiębiorstwa. 

Ponadto dla rozwoju działalności gospodarczej przewiduje się tereny na wschód i na południe od 

jeziora Track, oraz na obszarze Zielonej Górki, gdzie zakłada się realizację parku 

technologicznego. 

Po wschodniej stronie jeziora Track zlokalizowany jest Zakład Utylizacji i Odpadów wraz z 

kompostownią. Ponadto istotna cechą programu rozwojowego miasta jest dążenie do 

zachowania i rozwinięcia charakteru miasta ogrodu i rozwoju usług turystyczno-rekreacyjnych. 

Zakres wykonywanych oraz będących w trakcie opracowania i przewidywanych do wykonania 

planów miejscowych pokazuje załączony plan z lipca 2004 r. oraz wykaz planów 
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obowiązujących i wykaz obowiązujących uchwał Rady Miasta o przystąpieniu do 

opracowywania. 

Do niniejszego opracowania załączono uzyskane z Wydziału Strategii i Rozwoju UM istotne dla 

rozwoju systemu ciepłowniczego plany miejscowe nowych terenów rozwojowych budownictwa 

w południowej i południowo-wschodniej części miasta z pokazaniem przewidywanego 

przebiegu sieci cieplnych. Są to: 

− Dzielnica Przemysłowa Wschód 1 i Wschód 2 położona na wschód od Stomilu obejmuje 

tereny rezerwowane dla rozwoju Stomilu. Zasilanie w ciepło i jego rozprowadzenie 

będzie wewnętrzną sprawą Stomilu. 

− Otoczenie jeziora Skanda obejmuje również tereny poza obecną granicą miasta. Na tym 

obszarze przewiduje się realizację budownictwa usługowego oraz wielorodzinnego i 

jednorodzinnego. Budownictwo wielorodzinne i usługowe położone są w północnej 

części tego rejonu i zostały zakwalifikowane do zasilania z systemu ciepłowniczego. 

Budownictwo wielorodzinne MW – ok. 20 ha 

Budownictwo jednorodzinne MN – ok. 30 ha, częściowo może być również zasilane z 

sieci cieplnej (część położona korzystnie w stosunku do sieci) 

− Pieczewo.  

W północnej części rejonu zlokalizowane jest budownictwo wielorodzinne oraz 

niewielka część budownictwa jednorodzinnego i terenów usługowych. Ta część rejonu 

kwalifikuje się do zasilania w ciepło z sieci cieplnej. Doprowadzenie sieci może być 

zrealizowane od Ø500 w ul. Krasickiego poniżej osiedla Mazurskiego lub od ul. 

Krasickiego w rejonie Liceum Ogólnokształcącego V. 

Część południowo-wschodnia obejmująca tereny budownictwa jednorodzinnego, 

wstępnie nie przewiduje się do zasilania z sieci cieplnej z uwagi na niską gęstość cieplną 

przy oddaleniu do sieci. 

Realizację Pieczewa przewiduje się w późniejszym etapie m.in. z uwagi na konieczność 

budowy infrastruktury technicznej w szczególności wodno-kanalizacyjnej. 

   Powierzchnia zabudowy wielorodzinnej MW – ok. 15 ha 

   Powierzchnia zabudowy jednorodzinnej MN – ok. 25 ha w tym ok. 6 ha w zasięgu 

zasilania z sieci cieplnej 

   Powierzchnia zabudowy usługowej – ok. 25 ha 

− Jaroty B11.  

Jest to obszar na południe od ul. Witosa, stanowiący kontynuację rozbudowy Jarot 
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w kierunku południowym. 

   Powierzchnia zabudowy wielorodzinnej i mieszanej – ok. 15 ha 

   Powierzchnia zabudowy jednorodzinnej – ok. 21 ha 

   Powierzchnia zabudowy usługowej – ok. 5 ha 

Do tego dochodzi ok. 10 ha zabudowy MW na terenie Jarot powyżej ul. Witosa. Obszar 

ten znajduje się w zasięgu sieci ciepłowniczej, przewidywanej do rozbudowy w 2005 r. 

magistrali ciepłowniczej w ul. Witosa. 

Przyjęto że, budownictwo MW i U będzie zasilane w całości z sieci cieplnej, a 

budownictwo MN częściowo, ok. 30% 

− Bartąska – Kortowo Sady. 

Przewiduje się w tym rejonie: 

    zabudowy wielorodzinnej – ok. 30 ha 

    zabudowy jednorodzinnej – ok. 44 ha 

    zabudowy usługowej – ok. 8 ha 

Obszar ten znajduje się w zasięgu zasilania z sieci cieplnej; od strony Osiedla Generałów 

budowę sieci przewiduje się w 2006 r. oraz od strony ul. Witosa wzdłuż jej przedłużenia 

w kierunku zachodnim. Przyjęto zasilanie całego budownictwa wielorodzinnego i 

usługowego oraz części budownictwa jednorodzinnego. Teren znajdujący się poza 

obecnymi granicami miasta na zachód od ul. Bartąskiej byłby również w zasięgu sieci 

cieplnej. 

 

Wyżej wymienione tereny rozwojowe zostały również pokazane na załączonych odbitkach 

planów miejscowych i na nich pokazano też kierunek podłączenia oraz przebieg głównych sieci 

cieplnych. Omówiono je bardziej szczegółowo z uwagi na to, że są to duże tereny rozwojowe 

znajdujące się w zasięgu zasilania sieci cieplnej. 

Pozostałe rejony miasta można scharakteryzować następująco: 

I. Obszar istniejącej zabudowy objętej systemem ciepłowniczym od Zatorza na północy do 

Jarot na południu i od Kortowa, Grunwaldzkiego na zachodzie do Kętrzyńskiego, 

Mazurskiego na wschodzie.  

Na całym tym obszarze istnieje system sieciowy do którego mogą być podłaczone 

praktycznie wszystkie nowopowstające budynki i obiekty handlowe lub usługowe, oraz 

obiekty rewitalizowane i inne. Również tereny powojskowe przy ul. Artyleryjskiej i 

Jagielońskiej są w zasięgu istniejącej sieci. Ponadto na tym obszarze przystąpiono do 
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wykonania lub wykonano już szereg planów miejscowych zgodnie z Uchwałami Rady 

Miasta i zostały one zaopiniowane przez MPEC w zakresie możliwości ich zasialnia z 

msc. Wykaz tych planów zamieszczono na końcu tego punktu. 

II. Obszary przewidziane do zabudowy przemysłowo-magazynowej. Znajdują się one we 

wschodniej części miasta na wschód od Stomilu i jeziora Track oraz w Zielonej Górce. 

Tereny na wschód od Stomilu, który we własnym zakresie zasilałby nowe obiekty w 

ciepło. Plan miejscowy tego terenu załączono. Pozostałe tereny przemysłowe w tym 

rejonie nie kwalifikują się do zasilania z systemu ciepłowniczego z uwagi na odległe 

położenie oraz niską gęstość cieplną. 

III. Obszary istniejącej i projektowanej zabudowy położone peryferyjnie w stosunku do 

Centrum Miasta jak Dajtki, Gutkowo, Likusy, Redykajny, Zielona Górka i inne, które nie 

leżą w opłacalnym zasięgu sieci cieplnej. 

Rejony te są naturalnym rynkiem zbytu dla systemu gazowego lub innych paliw 

(biopaliwa, olej, gaz płynny itp). Ich program rozwojowy i wielkość potrzeb cieplnych 

przyjęto na bazie Studium uwarunkowań. 
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4. PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA CIEPŁA. 

4.1. Warunki klimatyczne 

Olsztyn położony jest w strefie, w której obowiązuje temperatura obliczeniowa dla ogrzewania  

-22ºC. Średnia temperatura roczna wynosi 6,6ºC. 

Średnia wieloletnia temperatura najzimniejszego miesiąca -3,5ºC (Warszawa -2,9ºC). Średnia 

temperatura sezonu ogrzewniczego +0,8ºC. 

W ostatnich latach średnie temperatury sezonu ogrzewniczego wynosiły: 

 

1998r. + 2,1ºC 

2000r. + 4,3ºC 

2001r. + 2,8ºC 

2002r. + 3,2ºC 

2003r. + 2,5ºC 
 

Czas trwania sezonu ogrzewniczego utrzymywał się w tych latach w wys. 210 do 230 dni tj. ok. 

5000 do 5500 godzin. 

Rzeczywiste temperatury zewnętrzne w sezonie ogrzewniczym mają duży wpływ  na wielkość 

zużycia energii cieplnej, nie wpływają natomiast na moc obliczeniową, która musi odpowiadać 

temperaturze -22ºC.  

 

4.2. Obecne zapotrzebowanie ciepła. 

Miejska sieć cieplna w sezonie 2003/2004 zasilała 452 odbiorców (węzłów cieplnych) z 

C.Kortowo o łącznym zapotrzebowaniu obliczeniowym 184,2 MW, oraz 352 odbiorców z EC 

Stomil o łącznym zapotrzebowaniu obliczeniowym 107,5 MW. 

Razem msc zasilał 804 odbiorców o zapotrzebowaniu obliczeniowym 291,7 MW. 

Pokrywająca powyższe potrzeby produkcja energii cieplnej wyniosła: 

w C.Kortowo – 1 277 040 GJ 

w EC Stomil – 1 015 837 GJ 

Razem – 2 292 877 GJ 

 

Średni roczny czas wykorzystania mocy zamówionej wyniósł więc ok. 2200 godzin; odpowiada 

to produkcji 7860 GJ/1MW. 
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Ponadto z EC Stomil za pośrednictwem własnej sieci cieplnej zasilane jest SM Pojezierze. 

Zapotrzebowanie mocy cieplnej ok. 40 MW, a produkcja ciepła (zakup w EC Stomil) wynosi ok. 

400 000 GJ. 

Rzeczywiste obciążenie źródeł ciepła ze strony miejskiego systemu ciepłowniczego jest niższe 

od obliczeniowego i przy uśrednieniu zapotrzebowania na c.w. i wentylację wyniosłoby: 

z C.Kortowo – ok. 160 MW 

z EC Stomil – ok. 100 MW 

Łącznie m.s.c. ok. 260 MW + ok. 40 MW SM Pojezierze. 

 

W ostatnich latach zapotrzebowanie mocy cieplnej oraz zużycie energii miało tendencję 

malejącą w wyniku działań oszczędnościowych realizowanych przez odbiorców oraz MPEC. Są 

to m.in.: 

− termorenowacja istniejącego budownictwa sprzed 1990r. obejmująca ocieplanie ścian i 

stropów, wymiany okien i drzwi zewnętrznych itp. 

− regulacja instalacji wewnętrznych, termoregulatory, podzielniki 

− automatyzacja i opomiarowanie węzłów cieplnych 

− wymiany rurociągów w starych technologiach na preizolowane o znacznie niższych 

stratach cieplnych. 

− zmniejszanie obliczeniowej mocy zamówionej, często arbitralne nie poprzedzone 

odpowiednimi działaniami oszczędnościowymi. 

 

W ostatnim sezonie ogrzewniczym 2003/2004 nowe podłączenia wyniosły ok. 3,5 MW, 

natomiast zmniejszenie mocy zamówionej wynosiło 8,9 MW, oraz odłączenia 1,3 MW. 

Efektywnie moc zamówiona zmniejszyła się o ok. 6,7 MW. Przynajmniej do 2010r. spodziewać 

się trzeba, że redukcje mocy będą na podobnym poziomie, spowodowałoby to zmniejszenie 

zamówionej mocy dla istniejących obecnie odbiorców o 40÷50 MW, co stanowiłoby ok. 14,0 do 

17,0% obecnego zapotrzebowania. 

Wg uzyskanych informacji sama SM Jaroty planuje zmniejszyć zapotrzebowanie ciepła o ok. 

11 MW do 2010, Olsztyńska SM ok. 4÷5 MW. Pozostałe Spółdzielnie Mieszkaniowe i inni 

odbiorcy również realizują działania racjonalizacyjne w tym też SM Pojezierze. Istnieje też 

program termomodernizacji obiektów miejskich jak Szkoły, Ratusz i inne. Nie jest on jeszcze 

rozpoczęty, ale po uzyskaniu środków pomocowych powinien zostać zrealizowany w 

najbliższych latach. Można przyjąć, że główny zakres prac termomodernizacyjnych z 



 Nr arch.  1204804 
"ENERGOPROJEKT - WARSZAWA" S.A. Symbol obiektu  P-1476  PRAC. PTM  Str. 18 
                                        . 
  

 

największymi efektami zostanie zrealizowany do 2010 r. i po 2010 r. ubytki mocy msc znacznie 

się zmniejsza. Założono, że do 2020 r. nastąpi zmniejszeniu mocy zamówionej o ok. 7-8% a 

więc o ok. połowę mniej niż do 2010 r. 

Ilustrację graficzną charakteru zmian mocy z tytułu działań racjonalizujących pokazano na 

załączonym wykresie. 

Przy okazji zwraca się uwagę na to, że obniżanie zamówienia mocy musi być poprzedzone 

odpowiednią analizą i nie należy sugerować się rzadkim występowaniem b. niskich temperatur 

zewnętrznych. Przy niewłaściwej wielkości obniżenia mocy niedogrzewania wystąpią przez cały 

sezon ogrzewniczy a nie tylko przy temperaturach najniższych. Wynika to z charakteru regulacji 

jakościowej, w której temperatury wody sieciowej zmieniają się wraz ze zmianą temperatury 

zewn. przez cały sezon ogrzewniczy. 

 

System ciepłowniczy oraz sieć cieplna SM Pojezierze pokrywają ok. 60% potrzeb cieplnych 

miasta (bez Stomilu). 

Pozostałe potrzeby są pokrywane przez inne źródła i paliwa. 

Ocenę wielkości tych potrzeb przeprowadzono w Założeniach polityki energetycznej Olsztyna z 

2002 r. w oparciu o zebrane dane wyjściowe z różnych źródeł. 

Do nich należą: 

− Kotłownie węglowe większe w zakładach przemysłowych i mniejsze w starych 

budynkach mieszkalnych zarówno wielo- jak i jednorodzinnych; 

− Piece węglowe w starym budownictwie; 

− Kotłownie gazowe głównie w budownictwie jednorodzinnym, ale też w dużych 

obiektach handlowych i usługowych; 

− Kotłownie olejowe w niewielkim zakresie; 

− Energia elektryczna, ogrzewanie lokalne pomieszczeń, kiosków, pojedynczych mieszkań; 

− Inne jak odpady drzewne i inne w peryferyjnych domkach i gospodarstwach rolnych. 

 

Szacunkowe potrzeby cieplne tych źródeł są następujące: 

− Kotłownie węglowe   – ok. 35 MW 

− Piece węglowe  – ok. 50 MW 

− Kotłownie gazowe   – ok. 120 MW 

− Kotłownie olejowe   – ok. 7 MW 

− Energia elektryczna   – ok. 5 MW 
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− Inne     – ok. 3 MW 

Razem    – 220 MW 

System ciepłowniczy  – 330 MW (z SM Pojezierze) 

Ogółem   – 550 MW 

 

4.3. Prognoza zapotrzebowania ciepła do 2020r. dla m.s.c. 

Zapotrzebowanie ciepła jest pochodną rozwoju budownictwa przewidywanego w Studium 

uwarunkowań i kolejnych planach miejscowych. Plany przewidują rozwój budownictwa 

mieszkaniowego w rejonach Jaroty, Bartąska, Brzeziny wraz z uzupełnieniami w zabudowie 

istniejącej, a następnie Gutkowo, Redykajny, Likusy z przewagą budownictwa indywidualnego. 

W dalszej kolejności z możliwym rozpoczęciem przed 2010 r. Pieczewo II i otoczenie jeziora 

Skanda. Obszary te oprócz rejonów północnych Gutkowo, Redykajny, Likusy są w obszarze 

zasilania z msc. 

Rozwój sukcesywny wynika z rzeczywistych planów realizacyjnych poszczególnych Spółdzielni 

Mieszkaniowych, Developerów i innych Inwestorów. Istotnym wskaźnikiem jest też rzeczywista 

ilość budownictwa oddawanego do użytku w ostatnich latach, która średnio wynosiła ok. 1000 

mieszkań rocznie dla całego miasta. 

Dla okresu do 2010r. prognozę przyrostu potrzeb cieplnych określono na podstawie ankiet od 

SM i developerów zebranych w 2003r. dla potrzeb Planu rozwoju MPEC. Ponadto przewiduje 

się podłączenie innych obiektów, oraz budownictwa istniejącego zasilanego z kotłowni 

węglowych lub pieców. 

Planowany przyrost zapotrzebowania ciepła dla systemu ciepłowniczego wg Planu rozwoju 

MPEC (zaktualizowanego) przedstawia się następująco dla okresu do 2010r.: 

− Spółdzielnie mieszkaniowe (ok. 3000 mieszkań)......... ok. 10 MW 

− Inni inwestorzy (developerzy, TBS).............................ok. 6 MW 

− Tereny powojskowe ................................................ ...ok. 5 MW 

− Kotłownie węglowe ....................................................ok. 6 MW 

− Uniwersytet i inne obiekty ...........................................ok. 5 MW 

− Modernizacja budownictwa komunalnego (piece).........ok. 3 MW 

− Kotłownia Szpitala Wojewódzkiego ............................ok. 1 MW 

− Podłączenia (Jagielońska, Pstrowskiego i inne).............ok. 2 MW 

− Obszar przemysłowo-składowy przy ul. Towarowej ....ok. 4 MW 

Razem     ok. 42 MW 
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Zapotrzebowanie obliczeniowe odbiorców systemu ciepłowniczego wyniesie więc w 2010r. w 

zależności od wielkości ubytków: 

Wariant 1 –            292 + 42 – 50 = 284 MW 

Wariant 2 –               292 + 42 – 40 = 294 MW 

Dla etapu 2011÷2020, dla określenia przyrostu potrzeb cieplnych dla systemu ciepłowniczego 

przyjęto 2 warianty średniego rocznego przyrostu mieszkań. 

  Wariant 1 – Umiarkowany – ok. 900 mieszkań rocznie 

  Wariant 2 – Optymistyczny – ok. 1100 mieszkań rocznie. 

Przyjęto, że będzie kontynuowana rozbudowa na terenie Jarot Płd, Bartąskiej oraz może być 

rozpoczęta realizacja Pieczewa II lub otoczenia jeziora Skanda. Znaczna część budownictwa 

będzie w tym okresie realizowana na terenach Gutkowo-Likusy-Redykajny poza zasięgiem 

systemu ciepłowniczego i w znacznym stopniu będzie to budownictwo jednorodzinne, które 

będzie też rozwojowe na terenach Jarot, Bartąskiej i Pieczewa obok budownictwa 

wielorodzinnego. Z uwagi na często mieszany charakter zabudowy MW i MN przyjęto, że część 

budownictwa MN będzie mogła być podłączona do sieci cieplnej. 

Dla określenia przyrostu potrzeb cieplnych dla nowych rejonów rozwojowych – Jaroty, 

Bartąska, Pieczewo, Skanda – przyjęto poniższe wskaźniki: 

− dla zabudowy MW wskaźnik zabudowy średnio 0,6 tj. ok. 100 mieszkań/ha o 

zapotrzebowaniu średnim 3,5 kW/mieszkanie tj. ok. 350 kW/ha (0,35 MWt/ha).  

− dla zabudowy MN wskaźnik zabudowy 0,2 tj. ok. 12 mieszkań/ha o zapotrzebowaniu 

ciepła 10 kW każde tj. ok. 120 kW/ha (0,12 MWt/ha). W zależności od usytuowania w 

stosunku do sieci wskaźnik podłączenia od 0 do 0,3. 

− dla budownictwa usługowego przyjmowano średnio 0,3 MWt/ha 

 

Przyjmując, że do 2010r. zostanie wykorzystane ok. 40% terenu rejonów Jaroty, Bartąska, 

przyrost zapotrzebowania ciepła dla tych rejonów po 2010 r. wyniesie ok. 0,6 x 30MW = 

18MWt 

Rozpoczęcie przed 2020r. zabudowy Pieczewa dałoby orientacyjny przyrost ok. 3 MWt. 

Łączny przyrost zapotrzebowania ciepła w okresie 2011-2020 r. dla budownictwa miejskiego na 

obszarach Jaroty-Bartąska-Pieczewo wyniesie orientacyjnie 21 MWt. 

Przyjęto, że przyrost ten odpowiadałby optymistycznemu wariantowi rozwoju tj. 1100 mieszkań 

rocznie. 
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W wypadku zmniejszenia się tempa rozwoju budownictwa do 900 mieszkań rocznie dla 

wariantu pesymistycznego przyrost zapotrzebowania wyniósłby ok. 19 MW. 

Znaczna część budownictwa miejskiego w tym okresie tj. 2011÷2020 r. będzie realizowana na 

obszarach będących poza zasięgiem systemu ciepłowniczego – Gutkowo, Redykajny, Likusy, 

Dajtki i inne. 

Ponadto przewiduje się przyrost nowych podłączeń do sieci na terenach istniejącej zabudowy 

wynikający z realizacji nowych obiektów ogólnomiejskich, rozbudowy Uniwersytetu i innych 

obiektów użyteczności publicznej oraz rewitalizacji istniejącego budownictwa ogrzewanego z 

kotłowni węglowych lub pieców węglowych. 

Przyrost ten ma charakter orientacyjny i przedstawia się następująco: 

− Likwidacja kotłowni węglowych                                   – 6,0 MW 

− Modernizacja budownictwa (piece)                               – 15,0 MW 

− Usługi, obiekty handlowe i inne                                     – 10,0 MW 

− Drobny przemysł, magazyny                                          – 2,0 MW 

− Nowe budynki – zabudowa wolnych lokalizacji,  

rewitalizacja terenów powojskowych itp.                       – 7,0 MW 

Razem ok. 40,0 MW 

 

Reasumując prognoza obliczeniowego zapotrzebowania ciepła dla systemu ciepłowniczego 

przedstawia się następująco uwzględniając prognozowane ubytki i przyrosty w MWt: 

 

 2004r. 2005-2010 stan w 2010r. 2011-2020 stan w 2020r. 

Wariant 1 
pesymistyczny 292 Przyrost 42 

Ubytek 50 284 Przyrost 59 
Ubytek 25 318 

Wariant 2 
optymistyczny 292 Przyrost 42 

Ubytek 40 294 Przyrost 61 
Ubytek 20 335 
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4.4. Zapotrzebowanie ciepła pokrywane z innych źródeł ciepła. 

W punkcie 4.2. podano zapotrzebowanie ciepła pokrywane obecnie przez inne źródła 

poza msc. Część rejonów miasta pozostanie poza zasięgiem sieci cieplnych, a część odbiorców 

na obszarze msc jest lub będzie także zasilana z innych źródeł jak np. budownictwo 

jednorodzinne, duże obiekty handlowe, część zakładów przemysłowych itp.  

Głównym źródłem zasilania dla wymienionych odbiorców istniejących oraz dla nowego 

budownictwa w rejonach Gutkowo-Likusy-Redykajny w tym budownictwa wielorodzinnego jest 

system gazowy. 

W mniejszym stopniu będą stosowane rozwiązania indywidualne jak ogrzewanie energią 

elektryczną, gazem płynnym lub olejem. 

Zgodnie z Założeniami polityki energetycznej m. Olsztyna dla rejonów nie objętych msc 

podstawowym źródłem ciepła będzie system gazowy. Również istniejące kotłownie węglowe 

zakładów przemysłowych, które nie mogą być podłączone do msc ze względu na położenie poza 

jego zasięgiem lub wymagania parametrowe powinny być przestawione na zasilenie gazem. Do 

takich zakładów należą: Indykpol, Mleczarnia, Browar, Chłodnie i inne. 

Tereny przemysłowe nie kwalifikujące się do zasilania z msc z uwagi na odległe położenie i 

niską gęstość cieplną powinny być również zasilane z sieci gazowej, jakkolwiek dopuszcza się 

lokalne rozwiązania z ogrzewaniem olejowym lub elektrycznym. Dotyczy to m.in. rejonów 

Wschód 1 i Wschód 2 położonych przy wschodniej granicy miasta, oraz rejonu Zielona Górka. 

Dla nowego budownictwa przewidywanego w rejonach Gutkowo-Redykajny-Likusy alternatywą 

dla zasilania w ciepło z sieci gazowej może być wykorzystywanie biomasy (odpady drzewne, 

wierzba lub inne). W szczególności byłoby to rozwiązanie dla budownictwa wielorodzinnego, 

którego realizacja przewidywana jest po 2010 r. Jest więc czas na opracowanie odpowiednich 

koncepcji realizacyjnych z analizą opłacalności i możliwości zapewnienia odpowiednich ilości 

biomasy. Z uwagi na zalety ekologiczne możliwe byłoby uzyskanie środków pomocowych, co 

znacznie poprawiłoby opłacalność takiego rozwiązania. 

Dla budownictwa indywidualnego byłoby możliwe wykorzystywanie energii słonecznej dla 

wspomagania ogrzewania i ciepłej wody zmniejszając odpowiednio zużycie np. gazu. 

 

 

 

Prognoza zapotrzebowania ciepła dla odbiorców nie zasilanych z msc przedstawiałaby się 

następująco: 
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 2004 r. 2010 r. 2020 r. 

Kotłownie węglowe 35 20 10 

Piece węglowe 50 40 10 

Kotłownie gazowe 120 140 155 

Kotłownie olejowe 7 10 15 

Energia elektryczna 5 10 15 

Energia odnawialna  
(odpady drzewne, biomasa, 

en.elektryczna, en.słoneczna) 
3 5 25 

Razem 220 225 230 

 

 

Wielkość zapotrzebowania ciepła pokrywanego z innych niż msc źródeł ma charakter dość 

stabilny, co wynika zarówno z działań oszczędnościowych odbiorców istniejących jak i z 

przechodzenia części odbiorców ogrzewanych węglem na zasilanie z msc. 

Przechodzenie na gaz tych odbiorców nie zmienia sumarycznego zapotrzebowania. 

 

4.5. Łączna prognoza zapotrzebowania ciepła m. Olsztyna. 

Łączne zapotrzebowanie ciepła m. Olsztyna stanowi sumę zapotrzebowania pokrywanego z msc 

i zapotrzebowania pokrywanego z innych źródeł. 

Wielkość udziałów poszczególnych źródeł w perspektywie 2020 r. mają charakter orientacyjny. 

W szczególności w wyniku postępu technologicznego oraz promowania może zwiększyć się 

udział energii odnawialnej w szczególności energii słonecznej i biomas. 
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5. ANALIZA KOSZTÓW CIEPŁA – EKONOMICZNY ZAKRES ZASILANIA 

5.1. Wprowadzenie 

Dla wstępnego określenia ekonomicznie uzasadnionego zakresu zaopatrywania odbiorców 

w energię cieplną z systemu ciepłowniczego, obliczono porównawcze koszty energii cieplnej z 

miejskiej sieci cieplnej i z sieci gazowej. Inne źródła mają charakter rozproszony i nie mają 

charakteru systemowego, do nich należy również system elektroenergetyczny jako możliwe 

źródło dla odbiorców rozproszonych, a także takie czynniki jak olej opałowy, gaz płynny i inne 

paliwa. 

Energia elektryczna może być źródłem energii cieplnej, ale jej koszt ogranicza zakres 

zastosowania dla niewielkiego udziału w całości potrzeb cieplnych, w bilansach wzrost zużycia 

energii elektrycznej, zakładając że będzie ona wykorzystywana przez zamożniejszych 

odbiorców w domach 1-rodzinnych, oraz w niektórych wypadkach, zastępując piece węglowe. 

Przyjęto, że będzie to energia akumulacyjna wykorzystywana w okresie nocnym, co obniża jej 

cenę, oraz jest korzystne dla systemu energetycznego miasta, wyrównując obciążenia dobowe. 

Obecna sytuacja na rynku paliw płynnych nie zachęca również do stosowania ogrzewania 

olejowego. Mimo pewnych wahań- utrzymuje się tendencja wysokich cen oleju opałowego oraz 

gazu płynnego. 

Przyjęto w bilansach zastosowanie ograniczonej ilości oleju, co nie ma charakteru systemowego 

z uwagi na rozproszenie odbiorców, podobnie jak dla energii elektrycznej. 

Koszty ciepła odniesiono do 1 GJ. 
 

5.2. Analiza kosztów energii cieplnej 

Dla systemu ciepłowniczego obowiązuje taryfa, która została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 123 z dn. 7 września 2004r. 

Cena za zamówioną moc cieplną wynosi 2918,74 zł/MW/m-ąc 

Cena ciepła 16,67 zł/GJ 

Cena nośnika 3,60 zł/m3 

Cena ta jest uśredniona dla EC Stomil i C.Kortowo które wynoszą: 

 C.Kortowo EC Stomil 

za moc zamówioną 2999 zł/MW/m-ąc 2780,38 zł/MW/m-ąc 

za ciepło 16,44 zł/GJ 16,97 zł/GJ 
 

W przeliczeniu jednoskładnikowym ciepło z C.Kortowo jest nieznacznie tańsze od ciepła z EC Stomil. 

Za usługi przesyłowe wybrane ceny wynoszą: 
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- Dla odbiorców wyposażonych w węzły cieplne będące własnością MPEC, taryfa S – 112 

Opłata stała – 1796,44 zł/MW/m-ąc 

Opłata zmienna – 10,87 zł/GJ 

- Dla odbiorców z węzłami własnymi , Taryfa S – 115 

Opłata stała – 1117,29 zł/MW/m-ąc 

Opłata zmienna – 6,93 zł/GJ 

Przyjmując założenie, że roczny czas wykorzystania mocy zamówionej przez odbiorców wynosi 

ok. 2500 godzin - dla co cw średnie ceny ciepła z systemu ciepłowniczego wynosiłyby: 

Dla taryfy S – 112 

Za dostarczone ciepło 16,67 + 3,89 = 20,56 zł/GJ 

Za przesył                   10,87 + 2,40 = 13,27 zł/GJ 

                    Razem                            33,83 zł/GJ ,   - 41 zł/GJ z VAT 

 

Dla taryfy S – 115 

Za dostarczone ciepło 16,67 + 3,89 = 20,56 zł/GJ 

Za przesył                     6,93 + 1,49 = 8,42 zł/GJ 

                 Razem                               28,98 zł/GJ, okrągło 29 zł /GJ netto,  - 35,4 zł/GJ z VAT 

 Koszty stałe węzła cieplnego ponosi odbiorca. 

 

Wybór taryfy S – 115 wiąże się z budową węzła i jego eksploatacją przez odbiorcę, występuje z 

reguły w budownictwie jednorodzinnym. 

______________ 

Głównym konkurencyjnym systemem jest gaz sieciowy. Taryfa Pomorskiej Spółki 

Gazownictwa w Gdańsku z października 2003r określa cenę gazu wg grup taryfowych: 

Dla odbiorców typu budynki wielorodzinne lub usługowe odpowiednia grupa to W – 5 o zużyciu 

10 – 65 m3/h gazu. 

Cena gazu średnio wynosi 88 gr/m3 netto 

Odpowiednia cena jednostkowa ciepła zł/Gj została obliczona przy następujących założeniach 

Wartość opałowa /nie ciepło spalania/ 35000 kJ/m3 

Sprawność spalania średnioroczna 88%. Cena ciepła w gazie wynosi ok. 28,6 zł/GJ 

Koszty stałe kotłowni gazowej (amortyzacja, serwis, energia utrzymanie itp.) stanowią ok.  

20%÷25% całej ceny 

Cena ciepła z gazu łącznie z kosztami stałymi wynosi : przy powyższych założeniach 
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C = 37,0÷39,4 zł/GJ ;  z VAT wynosi 45,0÷48,0 zł/GJ 

W wypadku budynku jednorodzinnego dla taryfy W3 cena gazu wyniesie 90 gr/m3, 

średnioroczna sprawność spalania ok. 88%. Cena ciepła w gazie wynosi 29,2 zł/GJ. Przy udziale 

kosztów stałych w cenie ciepła ok. 15% cena ciepła z kotłowni gazowej wyniesie ok. 34,2 zł/GJ, 

a z VAT 41,6 zł/GJ. 

Powyższe ceny ciepła wzrosną od 01.01.2005 r. w związku z przewidywaną podwyżką cen gazu. 

Zakładając, że wyniesie ona około 5%, ceny ciepła byłyby następujące: 

Dla budynków wielorodzinnych i budownictwa usługowego 

38,8 ÷ 41,4 zł/GJ,      z VAT  47,3 ÷ 50,5 zł/GJ. 

Dla budynków jednorodzinnych: 

36,0 zł/GJ,      z VAT  44,0 zł/GJ. 

Powyższe wyniki wskazują, że sieć cieplna jest konkurencyjna w stosunku do gazu. Również 

budynki jednorodzinne mogą być do niej podłączone, ale pod warunkiem, że znajdują się w 

obszarze działania sieci cieplnej. Wniosek ten w szczególności powinien zostać zastosowany dla 

nowych rejonów, gdzie planowane budownictwo ma mieć charakter mieszany. 

 

 

Poniżej zestawiono porównawcze koszty ciepła w tabeli: 

 

 MSC System gazowy 
System gazowy 
przy wzroście 
cen gazu o 5% 

1. Budownictwo wielorodzinne i 
usługowe 
- cena jedn. netto zł/GJ 
- cena jedn. brutto zł/GJ 

Taryfa S112 
 

33,83 
41 

 
 

37÷39,4 
45÷48 

 
 

38,8÷41,4 
47,3÷50,5 

2. Budownictwo jednorodzinne 
- cena jedn. netto zł/GJ 

 - cena jedn. brutto zł/GJ 
 
 

Taryfa S-115 
 

29 
35,4 

 
Taryfa S112 jak 

w poz. 1 

 
 

34,2 (gaz 29,2) 
41,6 (gaz 35,6) 

 
 
 

 
 

36,0 (gaz 30,7) 
44,0 (gaz 37,4) 

 
 
 

 

Dla porównania jak to wygląda na tle innych miast podajemy poniżej ceny ciepła dla kilku 

miast; wybrano taryfy netto dla węzłów będących własnością dostawcy i przez niego 
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eksploatowanych  

(w Olsztynie taryfa S – 112) 

 

 Olsztyn Warszawa Białystok Lublin Suwałki 

Za zamówioną moc cieplną 

tys. zł/MW/rok 

 

35,0 

 

64,7 

 

47,3 

 

72,9 

 

57,9 

Za ciepło zł/GJ 16,67 15,35 16,73 18,87 15,81 

Za przesył 

Opłata stała tys. zł/MW/rok 

Opłata zmienna 

 

21,6 

10,87 

 

19,6 

6,35 

 

22,2 

8,36 

 

31,43 

10,04 

 

34,0 

10,15 

Jednoskładnikowa cena ciepła 

przy T = 2500 godz./rok w zł/GJ 

 

33,8 

 

31,1 

 

32,82 

 

40,5 

 

36,17 

 

Cena ciepła w Olsztynie utrzymuje się na poziomie nawet niższym niż w miastach 

posiadających systemy ciepłownicze o większej mocy. Powyżej zestawione ceny są netto bez 

VAT. 

_______________ 

 

 

Inne źródła ciepła – nie tworzące systemów grzewczych, rozproszone. 

Przyjęto, że koszty inwestycyjne kotła, instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, zbiorników itp. 

są zbliżone dla różnych rozwiązań. Założono więc jednakowe koszty stałe w wys. 15% 

całkowitego kosztu ciepła jak dla budownictwa jednorodzinnego, w którym realizacja i 

eksploatacja źródła ciepła należy do właściciela. 

− Gaz płynny propan-butan (wg danych Orlengaz) 

Wartość opałowa 46 000 kJ/kg, sprawność 88% 

Cena 1,82 zł/kg 

Cena ciepła – 45 zł/GJ netto = 55 zł/GJ z VAT 

− Gaz płynny propan (wg danych Gaspol) 

Wartość opałowa 25 850 kJ/l, sprawność 88% 

Cena 1,065 zł/l 

Cena ciepłą – 46,6 zł/GJ netto = 57,0 zł/GJ z VAT 
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− Olej Ekoterm 

Wartość opałowa 42 000 kJ/kg, sprawność 88% 

Cena ok. 1,6 zł/kg 

Cena ciepła – 43 zł/GJ netto = 52,5 zł/GJ z VAT 

− Energia elektryczna akumulacyjna – cena ok. 22 gr/kWh, sprawność 100% 

Cena ciepła ok. 61 zł/GJ = 74 zł/GJ z VAT 

− Piec węglowy – sprawność spalania 35% 

Cena węgla z transportem ok. 500 zł/t 

Wartość opałowa ok. 24 000 kJ/kg 

Cena ciepła ok. 60 zł/GJ brutto 

 

Ceny ciepła dla powyższych źródeł są wyższe niż z sieci cieplnej lub gazowej. Niektórzy 

odbiorcy mogą wybrać ten rodzaj ogrzewania tam gdzie nie ma sieci lub też ze względu na 

wygodę np. w wypadku energii elektrycznej. 

 

5.3. Wnioski z obliczeń. 

Z porównania cen ciepła wynika, że dla budownictwa wielorodzinnego i usługowego msc jest 

najbardziej ekonomicznym źródłem ciepła, a dla budownictwa jednorodzinnego ceny są 

zbliżone. 

Wniosek z tego, że budownictwo wielorodzinne i inne obiekty podobnej wielkości powinny być 

podłączone do sieci cieplnej na obszarze istniejącego systemu ciepłowniczego, oraz na 

obszarach rozwojowych będących w jej opłacalnym zasięgu rozbudowy jak Jaroty Płd., Bartąska 

i okolice, otoczenie jez.Skanda i Pieczewo. Pozostałe rejony rozwojowe, położone w rejonach 

Gutkowo, Likusy, Redykajny są poza opłacalnym zasięgiem sieci cieplnej i powinny być 

zasilane z sieci gazowej. Alternatywą dla sieci gazowej mogą być biopaliwa. 

Dla budownictwa jednorodzinnego ceny są zbliżone i budownictwo mieszane na terenach 

rozwojowych oraz położone przy sieci cieplnej może i powinno być zasilane z sieci cieplnej, 

natomiast położone w dalszej odległości od istniejącej lub planowanej sieci powinno być 

zasilane z sieci gazowej lub z innych źródeł wg wyboru odbiorcy. 

Na obszarach zakwalifikowanych do zasilania z sieci cieplnej podłączanie budownictwa 

wielorodzinnego i podobnych obiektów do sieci cieplnej powinno być obligatoryjne z uwagi na 

interes wspólny, gdyż większa moc systemu ciepłowniczego wpływa na zmniejszenie kosztów 
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jednostkowych czyli ceny ciepła. Wyjątki mogą być dopuszczalne w uzasadnionych technicznie 

lub ekonomicznie przypadkach. 
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6. MIEJSKI SYSTEM CIEPŁOWNICZY. 

6.1. Charakterystyka istniejącego m.s.c. 

System ciepłowniczy jest zasilany z 2 źródeł ciepła: 

− Ciepłowni Kortowo 

− Elektrociepłowni Stomil 

Rzeczywiste obciążenie tych źródeł na sezon 2004/05 uwzględniając średnie zapotrzebowanie 

na c.w. i wentylację wynosi: 

 C.Kortowo – ok. 160 MW 

 EC Stomil – ok. 100 MW 

 Razem – ok. 260 MW 

Miejskie przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jest właścicielem Ciepłowni Kortowo, 

wodnych sieci cieplnych na terenie miasta zasilanych z obydwu źródeł i ok. połowy węzłów 

cieplnych. 

Ponadto MPEC jest właścicielem 6 kotłowni gazowych i 1 kotłowni węglowej (przeznaczonej 

do likwidacji) o łącznym zapotrzebowaniu ciepła 6,1 MW. 

 

Ciepłownia Kortowo wyposażona jest w 6 kotłów WR 25 o łącznej mocy 174 MW. Pierwsze 

trzy kotły zostały uruchomione w latach 1978 – 1980, a kolejne trzy w latach 1986 – 88. 

Sprawność kotłowni średnioroczna wynosi ok. 80%. Spalany jest węgiel o wartości opałowej 

ok. 23000kJ/kg, zawartości popiołu 16% i zawartości siarki do 0,6%. Spełnione są wymagania 

odnośnie emisji spalin, które wynoszą 2000mg/m3 SO2, 400mg/m3 NO2 i 1000mg/m3 pył i 

1000mg/m3 CO. Od 1.1. 2008r normy te będą następujące: 

SO2 – 1500 mg/m3
 spalin 

NO2 – 400     ,,        ,, 

Pył   –  400     ,,        ,, 

CO  – 1000      ,,        ,, 

Również te wymagania będą mogły być spełnione przy zapewnieniu sprawności odpylania do 

ok. 84% i zawartości siarki w węglu 0,6%. 

Dopiero od 1.1.2016r zaostrzona zostanie norma emisji pyłu do 100mg/m3, co będzie wymagać 

zastosowania filtrów workowych ew. odpylania elektrostatycznego. 

Od 27.11. 04r wymagane są ciągłe pomiary wartości emisyjnych i zostało już zainstalowane w 

2004r odpowiednie opomiarowanie kosztem ok. 500 tys. zł. 

W kotłowni zainstalowane jest 8 pomp sieciowych. 
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 Jedna z pomp wyposażona jest w regulację obrotów. 

EC Stomil została uruchomiona w 1965r jako wspólne źródło ciepła dla Zakładu i miasta. 

Obecnie w EC są zainstalowane następujące jednostki podstawowe: 

- 3 kotły pyłowe OP – 70 na parametry pary 10MPa i 510oC o wydajności 3 x 70 t/h, dwa kotły z 

1965r i jeden z 1978 

- 1 turbina upustowo – przeciwprężna z 1985r o mocy 22,5 MW 

Turbina o przełyku 180 t/h ma dwa upusty regulowane 1,7 i 0,8 MPa a na wylocie jest 

zainstalowany wymiennik ciepłowniczy o mocy 80 MW. 

Wymiennik ten jest podstawowym źródłem ciepła, wspólnym dla Zakładu i miasta. 

- 6 rusztowych kotłów wodnych WR25 z lat 1973 – 81 będących szczytowym źródłem ciepła. 

EC Stomil dla Zakładu potrzebuje ok. 20 MW na ogrzewanie, pozostałe 60 MW przeznaczone 

jest dla miasta z uzupełnieniem mocy z kotłów wodnych. Występuje więc znaczna rezerwa mocy 

w kotłach wodnych i Stomil nosić się z zamiarem zlikwidowania 2 kotłów WR25, jednak nie jest 

to przesądzone z uwagi na ew. rozbudowę zakładu. 

Natomiast turbina ciepłownicza w okresie letnim musi być obciążona potrzebami letnimi c.w. 

systemu ciepłowniczego, gdyż potrzeby technologiczne Zakładu są zbyt małe aby umożliwić jej 

ruch. Obecne wykorzystanie mocy EC Stomil dla miasta wynosi ok. 140 MW przyjmując, że dla 

SM Pojezierze potrzeby wynoszą ok. 40 MW a dla msc ok. 100 MW.. 

W okresie letnim średnie obciążenie wynosi 22 MW dla systemu miejskiego i 4 MW dla SM 

Pojezierze, łącznie 26 MW co łącznie z potrzebami Stomilu umożliwia pracę turbiny. 

Sieci cieplne z EC Kortowo i EC Stomil są połączone w trzech miejscach – w rej. 

ul. Piłsudskiego, w rej. ul. Kościuszki i w rej. ul. Pstrowskiego. 

W okresie sezonu oba systemy są odcięte, a w lecie są otwierane. 

Plan sieci cieplnych pokazany jest na rys. Nr 1. Na planie pokazany jest stan istniejący, oraz 

główne inwestycje sieciowe planowane w rozpatrywanym okresie do 2010r. i do 2020r. 

Łącznie w eksploatacji MPECu jest 124452m sieci cieplnych w tym 37550m sieci 

preizolowanych co stanowi ok. 30%. 

Na obszarze systemu pracują 3 pompownie sieciowe, są to  

- pompownia przy ul. Jarockiej wyposażona w 2 pompy po 1000m3/h o wysokości podnoszenia 

50 m słw 

-  przy ul. Niepodległości z dwoma pompami po 100m3/h i wys. podnoszenia 35 m słw 

- przy ul. Partyzantów z 3 pompami po 240m3/h o wysokości podnoszenia 50 m słw. 
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Wszystkie pompownie są zautomatyzowane i wyposażone w regulację obrotów. Pompownia 

przy ul. Partyzantów ma być przebudowana z trzech na dwie pompy o wys. podnoszenia 

30÷35m słw, celem lepszego dopasowania do potrzeb zasilanego rejonu. 

Węzły cieplne są w połowie własnością MPECu lub są eksploatowane przez MPEC, oraz 

częściowo własnością odbiorców. Część odbiorców zasilana jest z węzłów grupowych jak np. na 

Zatorzu i Jarotach.  

Program przewiduje przebudowę węzłów grupowych na indywidualne. SM Jaroty już w 2002r 

rozpoczęła realizację takiej przebudowy wspólnie z MPEC i będzie ona kontynuowana w 

okresie 2004 – 06 i w 2007r. 

Wszystkie węzły są opomiarowane i w dominującej części już zautomatyzowane, w ramach 

programu przewiduje się zakończenie modernizacji i automatyzacji. 

Plan rozwoju MPEC przewiduje również modernizację sieci polegającą na przebudowie części 

sieci na sieć preizolowaną. Przewiduje się również sukcesywną modernizację C.Kortowo 

obejmującą przebudowę kotłów na ściany szczelne, dostosowanie do spalania biomasy, 

instalację własnego źródła energii elektrycznej na potrzeby własne itp. 

Oprócz sieci MPEC zrealizowana została sieć własna SM Pojezierze zasilająca obiekty 

spółdzielni, zasilana bezpośrednio z EC Stomil. 

 

6.2. Bilans cieplny do 2020r. 

Określone w pkt. 4 zapotrzebowanie ciepła odbiorców systemu ciepłowniczego ocenia się w 

następującej wysokości: 

2004r. – 292 MW 

2010r. – Wariant1 – 284 MW 

 – Wariant 2 – 294 MW 

2020r. – Wariant 1 – 318 MW 

 –Wariant 2 – 335 MW 

Powyższe zapotrzebowanie ma charakter dość stabilny gdyż przyrost potrzeb cieplnych jest 

kompensowany w dużym stopniu ubytkami wynikającymi głównie z działań oszczędnościowych 

odbiorców. 

Dla pokrycia powyższego zapotrzebowania będącego sumą potrzeb obliczeniowych 

poszczególnych odbiorców potrzebna moc cieplna stanowi w praktyce ok. 85%. Wynika to z 

uśrednienia maksymalnych potrzeb na c.w. i wentylację oraz niejednoczesność potrzeb 

szczytowych. Jest to jedna z zalet systemu centralnego, gdyż źródła indywidualne muszą 
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zapewniać pokrycie pełnej mocy szczytowej odbiorcy i łączna ich moc musi być większa o ok. 

15-20% od mocy systemu ciepłowniczego. 

Moc cieplna źródeł w systemie ciepłowniczym może więc wynosić łącznie ze stratami mocy na 

sieci: 

  2004 r. – 0,85 x 292 = 250 MW 

  2010 r. – wariant 1 – 0,85 x 284 = 242 MW 

    – wariant 2 – 0,85 x 294 = 252 MW 

  2020 r. – wariant 1 – 0,85 x 318 = 270 MW 

    – wariant 2 – 0,85 x 335 = 286 MW 

Dla pokrycia tych potrzeb dysponujemy następującymi mocami źródeł ciepła: 

− C.Kortowo – 6 kotłów WR25 x 29 MW = 174 MW 

Przewiduje się modernizację kotłów na ściany szczelne co zwiększa ich moc do 32 MW. 

Łączna moc po modernizacji – 192 MW. 

− Elektrociepłownia Stomil poza pokryciem swoich potrzeb i SM Pojezierze zapewnia dla 

msc 110 MW; łącznie z SM Pojezierze ok. 150 MW. Możliwa rozbudowa Zakładu 

Stomil ma pokrycie w mocy cieplnej EC z uwagi na duże rezerwy, które obecnie 

wynoszą ok. 70 MW przy potrzebach msc i SM Pojezierze w wys. 160 MW. 

 

Potencjalnym źródłem ciepła o mocy rzędu 20 MW może być ciepłownia opalana biomasą, 

realizacja tej ciepłowni może być ok. 2010 r. w wypadku pozytywnego wyniku analiz 

opłacalności, zapewnienia biopaliwa, oraz uzyskania środków pomocowych. 

 

W świetle powyższego omówienia mozna stwierdzić, że potrzeby cieplne systemu 

ciepłowniczego mają pokrycie w mocach źródeł ciepła w okresie do 2020r. i później. 

 

6.3. Program  rozwojowy msc. 

Moc cieplna systemu ciepłowniczego do 2010r. praktycznie pozostaje na obecnym poziomie; do 

2020r. wzrasta w stosunku do stanu obecnego o 8 do 14% w zależności od wariantu 

rozwojowego. Wynika to już jak podkreślano ze znacznej kompensacji przyrostów potrzeb 

cieplnych przez ich ubytki, powodowane działaniami oszczędnościowymi odbiorców i 

sporadycznymi odłączeniami. 

Zmniejszanie się rynku ciepła msc powodować może w efekcie wzrost jednostkowej ceny 

ciepła. Odbiorcy, którzy zmniejszają swoje zużycie, zmniejszają też swoje koszty ciepła, 
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natomiast dla pozostałych odbiorców koszty ciepła mogą wzrosnąć. Z tego powodu we 

wspólnym interesie należy przeciwdziałać nieuzasadnionym odłączeniom oraz niepodłączeniom 

nowych obiektów realizowanych na obszarze zasilania msc. Podstawą dla decyzji o zasilaniu w 

ciepło powinny być zasady określone w niniejszym Planie zaopatrzenia w ciepło, oraz wytyczne 

w urbanistycznych planach miejscowych. 

Dla rejonów nie przewidywanych do zasilania z sieci cieplnej podstawowym źródłem zasilania 

powinien być system gazowy, ale dopuścić należy swobodę wyboru źródeł zasilania. 

System ciepłowniczy jest i będzie również modernizowany przez MPEC w kierunku obniżenia 

kosztów eksploatacyjnych w zakresie źródła ciepła oraz sieci i węzłów.  

Dla podłączenia nowych odbiorców przewiduje się budowę niezbędnych sieci na obecnym 

obszarze zasilania oraz w perspektywie do nowych terenów rozwojowych. 

Program obejmuje: 

1. Modernizację istniejących sieci kanałowych na preizolowane w tym magistrali w ul. 

Kołobrzeskiej oraz odgałęzień i przyłączy. 

2. Modernizację węzłów cieplnych. 

3. Przebudowę węzłów grupowych na indywidualne we współpracy ze Spółdzielniami 

Mieszkaniowymi – ich właścicielami. 

4. Rozbudowę systemu telemetrii poprawiającą bezpieczeństwo ruchowe sieci cieplnej. 

5. Modernizację Ciepłowni Kortowo obejmującą m.in.: 

- przystosowanie do współspalania biomasy 

- modernizację układu nawęglania i powietrza podmuchowego  

- sukcesywna przebudowa kotłów na ściany szczelne (do 2010r. – 2 kotły WR25) 

- zainstalowanie źródła energii elektrycznej potrzeb własnych produkującego w 

gospodarce skojarzonej 

- modernizacja układów automatyzacji 

6. Budowę nowych sieci magistralnych do nowych rejonów oraz odgałęźnych i przyłączy 

na obecnym obszarze działania: 

- Magistrala 2xDn250 o dł. ok. 2150 m od ul. Grunwaldzkiej do ul. Wojska Polskiego 

wraz z przyłączami i węzłami w podłączonych obiektach (w ramach rewitalizacji 

terenów powojskowych). 1 odcinek został już zrealizowany w 2004r. 

- Rozbudowa sieci do terenów powojskowych przy ul. Jagiellońskiej 

- Budowa drugostronnego zasilania Szpitala Wojewódzkiego dla zlikwidowania kotłowni 

węglowej 
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- Budowa magistrali 2 x Dn300 w ul. Witosa umożliwiającej zasilanie nowych 

odbiorców powstających na południe od tej ulicy 

- Budowa odgałęzienia 2 x Dn300 od sieci w os. Generałów do nowych odbiorców 

- Budowa nowych sieci magistralnych i odgałęźnych dla budownictwa przewidywanego 

na nowych obszarach rozwojowych: 

             ~ rejon Jaroty południowe i ul. Bartąskiej, głównie do 2010r. 

             ~ otoczenie jeziora Skanda i Pieczewo, początek przed 2010r. głównie 

inwestycje 

                po 2010r. 

7. Mozliwość budowy ciepłowni na biomasę o ile dalsze analizy wykażą możliwość 

zapewnienia paliwa, uzyskania odpowiedniej lokalizacji spełniającej wymagania ochrony 

środowiska, uzyskania niezbędnych środków pomocowych, oraz spełnienie kryteriów 

ekonomicznych. 

 

Prace modernizacyjne sieci i węzłów cieplnych pozwolą zmniejszyć koszty eksploatacyjne sieci, 

straty ciepła na sieciach oraz zużycie ciepła odbiorców. Poprawią też bezpieczeństwo ruchowe 

sieci. Główny zakres tych prac planuje się zrealizować w okresie do 2010r. Nowe sieci do 

nowych rejonów zabudowy byłyby realizowane głównie po 2010r. 

Etap 2004-2007 objęty jest 3-letnim planem rozwoju MPEC. Modernizacja C.Kortowo pozwoli 

na zwiększenie sprawności spalania, a więc zmniejszenie zużycia paliwa i obciążenie 

środowiska naturalnego, wykorzystanie biomasy, oraz obniżenie kosztów zasilania w energię 

elektryczną. Ponadto wzrośnie moc cieplna do 2010r. o ok. 6 MW a do 2020 o ok. 20 MW. 

 

Zadania modernizacyjne i inwestycyjne na lata 2004-2006 są objęte planem rozwoju  

MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na ciepło w okresie 

2004-2006 z uwzględnieniem perspektywy do 2010r. 

 

 

6.4. Wstępna ocena celowości zainstalowania silnika gazowego w C. Kortowo. 

Obecne tendencje i prognozy rozwojowe przewidują znaczny rozwój gospodarki 

skojarzonej w źródłach ciepła o charakterze lokalnym, tam gdzie mogą być spełnione 

wymagania techniczne i ekonomiczne. Ostatnio w krajach zachodnich rozpowszechnienie 

znajdują silniki gazowe z odzyskiem ciepła wody chłodzącej i spalin, produkujące ciepło 
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i energię elektryczną w skojarzeniu. Także w Polsce rozpatruje się zainstalowanie małych turbin 

gazowych lub silników w źródłach ciepła mających charakter lokalny, dla zwiększenia 

efektywności ekonomicznej i ekologicznej. 

Dobór odpowiedniej dla danego obiektu jednostki i jej mocy powinien być przedmiotem analiz 

techniczno-ekonomicznych. Zasadniczym warunkiem jest zapewnienie projektowanej jednostce 

możliwie długiego okresu wykorzystania, co w praktyce może być zrealizowane przez 

pokrywanie ciepłej wody użytkowej w okresie letnim. Czas wykorzystania dochodzić może 

wówczas do ok. 8500 godz. Jest to istotne z ekonomicznego punktu widzenia, gdyż obniża 

jednostkowe koszty stałe, pochodne od nakładów inwestycyjnych, oraz obniża jednostkową cenę 

gazu. 

W warunkach Olsztyna, w ramach restrukturyzacji wytwarzania ciepła założono zabudowę 

układu skojarzonego z wykorzystaniem silnika gazowego na terenie obecnej ciepłowni Kortowo. 

Analizując letnie zapotrzebowanie ciepła dla wydzielonego rejonu miasta i wielkość energii 

elektrycznej potrzeb własnych ciepłowni wstępnie przyjęto i rozpatrzono zainstalowanie silnika 

dla produkcji ciepła i energii elektrycznej o następującej charakterystyce: 

- moc elektryczna    1,822  MWe 

- moc cieplna            1,808   MWt 

Moc elektryczną i cieplną silnika dobrano w zasadzie dla pokrycia potrzeb energetycznych 

C.Kortowo. 

Zaproponowany układ z silnikiem gazowym powinien pracować w podstawie obciążenia 

kotłowni ( ok.8500 h), pokrywając częściowo potrzeby na c.w.u. Produkowana przez silnik 

energia elektryczna pokryłaby potrzeby własne ciepłowni, a nadwyżka jako wyprodukowana w 

gospodarce skojarzonej byłaby zakupiona przez Rejon Energetyczny. Do wstępnej oceny 

ekonomicznej przyjęto silnik J612 firmy Jenbacher zakładając dokonanie ostatecznego wyboru 

w oparciu o bardziej szczegółowe analizy. Zapotrzebowanie godzinowe gazu wynosi  

ok.430 Nm3/h, a zużycie roczne ok. 3,4 mln Nm3. Cena gazu wg grupy taryfowej W7 Cennika 

Nr 1/2003 obowiązującego od 1.10.03 wynosi 0,66 zł/m3 netto przy korzystnym dla systemu 

gazowego charakterze poboru, wyrównanym przez cały rok. 

Ideowy schemat cieplny układu silnika z odzyskiem ciepła oraz uporządkowany wykres 

obciążenia rocznego ciepłowni z silnikiem pokrywającym obciążenie podstawowe i letnie 

pokazano na dalszych stronach. Przyjęto, że dla wyrównania obciążeń w lecie należy 

zainstalować akumulator ciepła. 
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Roczna produkcja energii elektrycznej wyniosłaby ok. 15,5 GWh. Zużycie energii elektrycznej 

przez ciepłownie wynosi ok. 7000 MWh kWh po średniej cenie ok. 22,0 gr/kWh; odpowiada to 

kosztom rocznym ok. 1,54 mln. zł. Pozostała energia elektryczna w ilości ok. 8500 MWh 

sprzedana byłaby do systemu energetycznego. 

Założenia dla obliczenia rocznych kosztów. 

Doprowadzenie gazu do C.Kortowo na koszt Zakładu Gazowniczego. 

Koszt zakupu i zainstalowania silnika z instalacjami pomocniczymi ocenia się na ok. 3,3 mln zł 

(koszt silnika ok. 600 tys. Euro tj. ok. 2,5 mln zł) 

1. Koszty kapitałowe. 

Zakłada się następujący sposób finansowania inwestycji; 

- 20 % środki własne 

- 80 % kredyt bankowy w tym 

Oprocentowanie kredytu - 6%. 

Uzasadnione byłoby wystąpienie o częściowy kredyt preferencyjny z uwagi na korzyści dla 

ochrony środowiska. 

2. Warunki kredytowania: 

- okres ciągnienia kredytu podczas inwestycji – 2 lata 

- okres karencji – 1 rok 

- okres spłaty kredytu – 5 lat 

- spłata kredytu w równych ratach rocznych plus odsetki odpowiednio malejące 

3. Koszty eksploatacyjne 

a) Cenę gazu ziemnego określono wg grupy taryfowej W7 Cennika Nr 1/2003  obowiązującej 

od   1.10.03 r.  

b) Wg taryfy W7: 

- stawka opłaty abonamentowej – 190 zł/m-c 

- stawka opłaty za pobrane paliwo gazowe – 0,466 zł/m3 

- opłata za przesył: stała – 0,0402 zł/m3/h; zmienna – 0,1701 zł/m3 w okresie 01.10÷31.03   

i  0,1381 zł/m3  w okresie 01.04÷30.09 

- cena gazu wynosi – 0,66 zł/m3 netto 

c) Amortyzacja- 7 % 

d) Koszty utrzymania i inne- ok. 6 Euro na MWh tj. ok. 25 zł (wg danych firmy Jenbacher) 

 

4. Obliczenie kosztu wytwarzania w silniku gazowym 
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Wyszczególnienie Jednostki Dane liczbowe 

Moc cieplna silnika gazowego MWt 1,808 

Moc elektryczna MWe 1,822 

Zapotrzebowanie gazu ziemnego Nm3/h 430 

Produkcja energii cieplnej w skojarzeniu TJ/rok 55,0 

Produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu GWh/rok 15,5 

Roczne zużycie gazu ziemnego mln Nm3/rok 3,4 

Koszt zainstalowania silnika gazowego mln zł 3,3 

 

 

Koszt gazu zł/Nm3 
Wyszczególnienie rocznych kosztów Jednostki 

0,66 
Koszty kapitałowe (średnie w okresie spłaty kredytu) tys. zł/rok 700 
Koszt gazu ziemnego tys. zł/rok 2200 
Amortyzacja tys. zł/rok 230 
Utrzymanie, obsługa i inne tys. zł/rok 750 
Razem koszty wytwarzania tys. zł/rok 3880 
Wartość wyprodukowanej energii elektrycznej: 
10 000 000 kWh x 20 gr/kWh = 2 000 tys.zł 
  6 200 000 kWh x 15 gr/kWh. =    930 tys.zł 

tys. zł/rok 2 750 

Jednostkowy koszt wytwarzania energii cieplnej zł/GJ 20,5 
Jednostkowy koszt wytwarz. en. cieplnej po spłacie kredytu zł/GJ 7,2 
 

W powyższej tabeli przyjęto roczny koszt energii w C. Kortowo w wysokości ok. 1,54 mln zł, a 

pozostałą energię w wys. 8,5 tys. MWh sprzedaż po 15 gr/kWh. 

Koszt ciepła w okresie spłaty kredytu wynosi ok. 20,5 zł/GJ co jest więc zbliżony do obecnego 

kosztu wytwarzania wynoszącego ok. 21 zł/GJ. Natomiast po okresie spłaty kredytu koszt ciepła 

wyniósłby 7,2 zł/GJ. Wyniki te wskazują na celowość budowy silnika gazowego po uprzednim 

wykonaniu szczegółowszej analizy techniczno-finansowej – biznes planu.  

Szczegółowa analiza powinna zostać oparta na ustaleniach cen i warunków dostawy gazu i 

zakupu energii elektrycznej oraz warunków zakupu silnika. Celowym byłoby przeanalizowanie 

optymalnej wielkości silnika oraz czasu jego pracy w okresie sezonu grzewczego czy też przez 

cały rok. 

Ponadto alternatywą dla silnika gazowego byłoby zainstalowanie turbiny parowej na bazie 

zmodernizowanego z podwyższonymi parametrami kotła WR25. 
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Zaletą byłoby wykorzystywanie węgla bez konieczności doprowadzania gazu, ale wymuszona 

byłoby praca kotła WR25 przez okres letni, co pozbawiłoby EC Stomil letniego obciążenia 

uniemożliwiając w tym okresie pracę turbiny. 

 

6.5. Źródła ciepła na biomasę. 

Rejon Olsztyna ma potencjalnie korzystne warunki dla wykorzystywania biomas jako paliw dla 

źródeł ciepła. 

Jako paliwo należałoby wziąć pod uwagę drewno (zrębki), słomę lub np. szybko rosnącą 

wierzbę krzewiastą. Plantacje wierzby mogą być zakładane na gruntach podmokłych. 

Wierzba krzewiasta wytwarza ok. 35 t/ha rocznie tj. ok. 17 t/ha suchej masy. 

Wartość kaloryczna wierzby wynosi ok.19 GJ/t s.m., np.słomy 15 GJ/t a drewna ok.15,5 GJ/t. 

 Kaloryczność maleje ze wzrostem wilgotności, powstaje więc problem dosuszania i jego 

zlokalizowania czy na terenie plantacji czy też ciepłowni. 

Obok tradycyjnego spalania w rachubę wchodziłoby zgazowanie – wytworzenie gazu 

drzewnego. 

Idąc z duchem czasu MPEC planuje w najbliższych latach dostosowanie C.Kortowo do 

częściowego spalania zrębków drzewnych. 

Dla szczegółowszego przeanalizowania tych problemów jak również warunków i możliwości 

zlokalizowania takiej ciepłowni oraz wielkości jej mocy należałoby wykonać odpowiednie 

analizy techniczne i finansowe. W analizie techniczno – ekonomicznej określonoby warunki i 

możliwości budowy ciepłowni na biomasę i jej moc cieplną, a także jej aspekt ekonomiczny. 

Koszt wytwarzania ciepła nie powinien spowodować wzrostu cen ciepła z systemu 

ciepłowniczego, którego ciepłownia stałaby się elementem.  

 

Należałoby też rozważyć inne lokalizacje, np. w rejonach Gutkowo i Redykajny. Rejony 

te znajdują się poza zasięgiem systemu ciepłowniczego. Ich rozwój planuje się głównie po 2010r 

łącznie na ok. 5000 mieszkań w tym ok. 2000 w budownictwie wielorodzinnym. Stwarza to 

korzystne warunki dla wprowadzenia nowych rozwiązań zaopatrzenia w ciepło w oparciu o 

lokalne źródła paliw w tym wypadku biomasy.  

Koncepcja i realizacja lokalnych systemów ciepłowniczych w tych rejonach w oparciu o źródła 

opalane biomasą mogłaby być polem rozwoju dla MPECu. Można spodziewać się uzyskania 

środków pomocowych z UE w której spalanie biomas jest bardzo promowane. 
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7. SYSTEM GAZOWY I INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA. 

Miasto Olsztyn jest zasilane gazem wysokoprężnym ze stacji I-go stopnia: 

  Posorty – max. wydajność 16 tys. Nm3/h 

  Grądek – max. wydajność 6 tys. Nm3/h 

  Wadąg - max. wydajność 6 tys. Nm3/h 

Łącznie 28 tys. Nm3/h 

Obecne obciążenie łączne wynosiło ok. 40% wydajności maksymalnej. System posiada więc 

dostateczne rezerwy dla zasilania odbiorców, którzy się zgłaszają. Dotyczy to istniejących 

zakładów przemysłowych przewidujących zastąpienie węgla gazem, oraz budownictwa 

miejskiego. Do sieci gazowej przewiduje sie podłaczyć budownictwo wielo- i jednorodzinne 

planowane w rejonach Gutkowo, Likusy, Redykajny. Znaczną część budownictwa 

jednorodzinnego na pozostałym obszarze miasta będzie również zasilania z sieci gazowej. 

Szacuje się, że będzie to ok. 80% tego budownictwa, natomiast pozostałe 20% będzie zasilane z 

sieci cieplnej oraz raczej niewielka część będzie się ogrzewała en. elektryczną, olejem, gazem 

płynnym itp. 

Szacunkowe potrzeby gazu dla miasta wg Założeń polityki energetycznej m. Olsztyna wynoszą: 

 2004r. – ok. 44 mln Nm3/rok 

 2010r. – ok. 50 mln Nm3/rok 

 2020r. – ok. 65 mln Nm3/rok 

W wypadku zainstalowania silnika gazowego w C.Kortowo zapotrzebowanie gazu wzrosłoby o 

ok. 3 mln Nm3/rok. 

Wydajność istniejących stacji pozwoliłaby na pokrycie powyższych potrzeb gazu. Dla 

zwiększenia pewności zasilania i zapewnienia odpowiednich warunków technicznych zasilania 

Zakład Gazowniczy zamierza wybudować zachodni półpierścień magistrali wysokiego ciśnienia 

o średnicy Ø150 i czwartą stację I stopnia w rejonie Gutkowa. 

W zakresie sieci średniego ciśnienia przewiduje się wybudowanie rurociągu od ul. Jagielońskiej 

do ul. Lubelskiej co pozwoli na zamknięcie pierścienia s/c wokół północno-wschodniej części 

miasta. Potrzebna jest też budowa rurociągu spinającego sieci w rejonach Dajtki i Gutkowo co 

stworzy pierścień sieci s/c w zachodniej Części miasta. 

Rejony istniejącego budownictwa są objęte siecią gazową. Potrzebna będzie rozbudowa tej sieci 

dla nowych rejonów planowanych do zabudowy do 2020r. Są to Jaroty Płd i rejon Bartąskiej, 

otoczenie jeziora Skanda i Pieczewo, gdzie znaczna część budownictwa jednorodzinnego 

położona jest poza zasięgiem sieci cieplnej. 
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Dla rejonów MW i MN, które będą zasilane z sieci cieplnej, budowa gazowych sieci 

rozprowadzających dla potrzeb bytowych może okazać się nieopłacalna. Wówczas potrzeby 

bytowe byłby pokrywane energią elektryczną, co już obecnie ma miejsce w szerokim zakresie 

(kuchnie elektryczne, czajniki). 

Inne źródła ciepła na oleju, gazie płynnym czy też wykorzystujące energię elektryczną mogą 

występować sporadycznie na obszarze zasilania sieci gazowej, głównie w budownictwie 

jednorodzinnym. 
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8. PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI MSC – NAKŁADY INWESTYCYJNE, 

HARMONOGRAMY REALIZACJI, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA. 

Plan obejmuje duży zakres modernizacji istniejącego systemu ciepłowniczego w zakresie źródła 

ciepła, sieci i węzłów cieplnych, oraz rozbudowę w kierunku nowych rejonów zasilania 

będących w ekonomicznym zasięgu. W szczególności przewiduje się duży zakres wymiany sieci 

kanałowych na preizolowane, głównie w sieci rozgałęźnej i przyłączach; modernizację węzłów 

w tym przebudowę węzłów grupowych na indywidualne; oraz modernizację C.Kortowo 

obejmującą przebudowę kotłów, automatykę itp. 

W załączonym harmonogramie zestawiono główne zadania inwestycyjne, oraz grupy zadań oraz 

ich przewidywane koszty. Harmonogram nie ma charakteru dyrektywnego ponieważ musi być 

zachowana możliwość aktualizacji corocznych zamierzeń dla dostosowania się do bieżących 

potrzeb i możliwości finansowych. 

Dla okresu 2004-2006 MPEC posiada Plan rozwoju przedsiębiorstwa ze szczegółowym 

zakresem zamierzeń inwestycyjnych i modernizacyjnych. Plan ten na roboczo jest korygowany i 

dostosowywany do aktualnych potrzeb i możliwości finansowych. Dla okresu 2007-2010 wykaz 

zamierzeń ma charakter przybliżony wg obecnego rozeznania, a program po 2010r. określa 

wstępnie kierunki inwestowania, i wielkości nakładów mają charakter szacunkowy. 

Określone w harmonogramie wielkości nakładów inwestycyjnych przedstawiają się następująco: 

2004r. –                           6350 tys.zł 

2005r. –                           9300 tys. zł 

2006r. –                           9550 tys. zł 

2007-2010r. –                27000 [+10000] tys. zł 

2010-2020r. –                31100 (+8000) tys.zł 

Przedstawiony program inwestycyjny ma intensywny charakter szczególnie w okresie do 2010r. 

co wynika z potrzeb modernizacyjnych i inwestycyjnych. 

Źródła finansowania tego programu zakłada się następujące: 

− środki własne MPEC 

− pakiet inwestycyjny inwestora strategicznego 

− kredyt preferencyjny z Funduszu GW i OŚ uzasadniony zmniejszeniem obciążenia 

środowiska w wyniku modernizacji Ciepłowni Kortowo, sieci cieplnych i węzłów 

− środki pomocowe dla inwestycji o charakterze proekologicznym 

− ew. uzupełniający kredyt komercyjny 
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Nakłady w 2006r. podane w nawiasach obejmują dodatkowo modernizację 1 kotła WR25 na 

ściany szczelne oraz dostosowanie 1 kotła do współspalania zrębków drzewnych. Są to 

inwestycje proekologiczne i efektywne ekonomicznie, ale nie mieszczą się w aktualnych 

możliwościach finansowych MPEC. 

Na ich realizację w 2006r. konieczne byłoby uzyskanie środków zewnętrznych – z pakietu 

inwestycyjnego inwestora, kredytu preferencyjnego lub komercyjnego. 

Spłata kredytu w wypadku braku dodatkowych dotacji lub funduszy pomocowych wymagałaby 

okresowego na okres spłaty kredytu podniesienia ceny ciepła o ok. 1,5÷2,0%. 

 

 



 Nr arch.  1204804 
"ENERGOPROJEKT - WARSZAWA" S.A. Symbol obiektu  P-1476  PRAC. PTM  Str. 44 
                                        . 
  

 

 

 
RAMOWY HARMONOGRAM MODERNIZACJI I ROZWOJU M.S.C. 
 
 

Plan rozwoju MPEC 
Wstępny 

plan 
rozwoju 

Plan 
koncepcyjny

Lp.  

2004 2005 2006 2007-2010 2010-2020 

Uwagi 

1. Sieci cieplne i węzły w tym: 5170 7455 8250 12 200 8700  

 - modernizacja magistrali w ul. Kołobrzeskiej - - - 3000  
 

 - sieć 2xØ250 do rej. ul. Artyleryjskiej 1860  2500 1800 
 

 

 - sieć 2xØ300 w ul. Witosa - 1760 - -   

 - sieć 2xØ200 do Szpitala Wojewódzkiego -    (1400)  (1400) 1400   

 - sieć do byłej jedn. wojskowej przy ul. Jagielońskiej - 750 (750) (750) 
 

 

 - sieć 2xØ300 od komory K7 w os. Generałów - - 450 -   

 - przebudowa węzł. grupowych, modernizacja i budowa węzłów 1300 1700 1000 1700 1000  

 - sieci i węzły dla istniejącego budownictwa rewitalizowanego - - - 1600 2000  

 - sieci rozgałęźne i przyłącza oraz nowe przyłącza 1350 2470 3600 1200 3000  

 - telemetria i sterowanie 160 275 200 500 700  

 - rezerwa na nieprzewidziane 500 500 500 1000 2000  

2. Nowe magistrale i sieci do terenów rozwojowych (Jaroty, 
Bartąska, jez. Skanda, Pieczewo) - - - 3000 15000  

3.  Modernizacja C.Kortowo w tym: 950 560 1150 8000 6400  

 - przebudowa kotłów WR25 na ściany szczelne - - 300 
(3000) 

   3000 + 
3000 6000 

 

 - modernizacje nawęglania i powietrza podmuchowego - 120 700 700   

 - przystosowanie kotła do spalania biomasy - - (1000) 1000  
 

 - automatyka i inne (urządzenia, układy elektryczne) 950 440 150 300 400  

4. Silnik gazowy 1,8 MWe [ew. turbina parowa] - - - 3300 
[10000]   

5. Ciepłownia na biomasę - - - 200 (8000)  

6. Zakupy wyposażenia (samochody, komputery itp.) 1000 1285 150 300 1000  

 RAZEM 6350 9300 9550 27000 
+ [10000] 

31100  
+ (8000)  
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9. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

1) Niniejszy Plan zaopatrzenia w ciepło m. Olsztyna do 2020r. oparty jest na wykonanych 

w 2002r. Założeniach polityki energetycznej m. Olsztyna. Zasady zaopatrzenia w ciepło 

oraz wielkość potrzeb cieplnych i sposób ich pokrycia nie uległy istotnym zmianom. 

2) Zapotrzebowanie ciepła m. Olsztyna do 2020r. ocenia się następująco w MWt: 

 

w tym: 
 m. Olsztyn 

msc System gazowy 

2004r. 550 330 120 

2010r. 550÷560 324÷334 140 

2020r. 590÷605 358÷375 160 

 

W rubryce msc ujęte są również potrzeby SM Pojezierze w wys. 40 MW. Stosunkowo 

stabilny rozwój zapotrzebowania ciepła uwzględnia ubytki wynikające z termorenowacji 

i innych działań oszczędnościowych w budownictwie istniejącym. 

3) Głównym źródłem ciepła dla m. Olsztyna jest system ciepłowniczy eksploatowany przez 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., który pokrywa ok. 55% 

potrzeb. Kolejnym jest system gazowy pokrywający obecnie ok. 22% ze wzrostem do ok. 

27% w 2020r. Pozostałe źródła mają charakter rozproszony nie tworząc spójnego 

systemu grzewczego. 

4) Oba źródła ciepła C.Kortowo i EC Stomil mogą zabezpieczyć potrzeby msc i  

SM Pojezierze w okresie do 2020r. z dostateczną rezerwą mocy. EC Stomil zapewnia ok. 

150-160 MW łącznie dla msc i SM Pojezierze. Istniejące rezerwy w EC Stomil pozwolą 

też na pokrycie potrzeb cieplnych ew. rozbudowy zakładu. 

5) Obszar obecnego i przyszłego do 2020r. rejonu zasilania msc pokazany jest na planie 

miasta rys. Nr 1. Do zasilania przewiduje się obiekty powstające i rewitalizowane na 

obecnym obszarze sieci cieplnych, oraz nowe budownictwo wielorodzinne, usługowe i 

część jednorodzinnego w nowych rejonach – Jaroty Płd., ul. Bartąska-Sady-Kortowo, 

Pieczewo, otoczenie Jeziora Skanda. Nie kwalifikują się do zasilenia z sieci cieplnej 

rejony przeznaczone dla działalności gospodarczej we wschodniej części miasta: Wschód 
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1 i 2, Track Wschód oraz Zielona Górka, ze względu na niską gęstość cieplną i położenie 

oddalone od sieci. Rejon przeznaczony na rozbudowę Stomilu byłby zasilany z EC 

Stomil siecią własną. Rejony północne: Gutkowo, Redykajny, Likusy są całkowicie poza 

ekonomicznym zasięgiem sieci cieplnej i powinny być zasilane z sieci gazowej oraz 

innymi czynnikami. Dla budownictwa wielorodzinnego planowanego w tych rejonach po 

2010r. uzasadnione byłoby opracowanie analiz-koncepcji wykorzystywania biopaliw. 

6) Przedstawione w rozdz. 5 jednostkowe koszty ciepła z różnych czynników wykazują, że 

ciepło z sieci cieplnej jest konkurencyjne w stosunku do innych paliw dla budownictwa 

wielorodzinnego i usługowego w szczególności, a dla jednorodzinnego przy korzystnym 

położeniu w stosunku do sieci cieplnej. Porównanie cen ciepła w Olsztynie z cenami w 

kilku innych miastach pokazuje, że ceny te wytrzymują konkurencję z cenami w dużo 

większych systemach. 

7) Plan modernizacji i rozbudowy systemu ciepłowniczego obejmuje przebudowę 

istniejących sieci kanałowych na preizolowane, modernizację Ciepłowni Kortowo, 

rozwój telemetrii i automatyzacji, oraz budowę sieci i węzłów cieplnych dla nowych 

odbiorców. Ponadto przewiduje się budowę sieci do nowych osiedli przewidywanych do 

zasilania. Przedstawiony harmonogram realizacyjny nie ma charakteru dyrektywnego, 

zakres zadań realizacyjnych powinien być dostosowywany do aktualnych potrzeb i 

możliwości finansowych. 

Harmonogram został podzielony na 3 etapy: 

Etap 1 obejmuje okres 2004-2006 i jest objęty planem rozwoju MPEC. 

Etap 2 dla okresu 2007-2010 ma charakter wstępny wymagający uściślenia w 

dalszych latach. 

Etap 3 dla okresu po 2010r. ma charakter koncepcyjny i będzie korygowany w 

miarę rozwoju potrzeb. 

8) Realizacja przedstawionego programu pozwoli na zmniejszenie kosztów wytwarzania i 

przesyłu ciepła dzięki zmniejszeniu zużycia węgla, zmniejszeniu strat cieplnych i innych 

kosztów, a także w konsekwencji zmniejszy emisję zanieczyszczeń atmosfery. 

9) Program byłby sfinansowany ze srodków własnych MPEC z udziałem wkładu inwestora 

strategicznego, środków uzyskanych na rewitalizację terenów powojskowych oraz 

innych środków pomocowych uzasadnionych efektami ekologicznymi. Ponadto w 

uzasadnionych wypadkach celowe byłoby uzyskanie kredytu preferencyjnego a jako 

uzupełnienie również kredytu komercyjnego. 
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10) Niniejszy plan zaopatrzenia w ciepło powinien być dokumentem określającym zasady 

działania i rozwoju głównie dla miejskiego systemu ciepłowniczego jako istotnego 

elementu gospodarki miejskiej. 

 

 




