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UCHWAŁA NR XVII/143/11
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie opinii o programie "Modernizacji źródeł ciepła" Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie program "Modernizacja źródeł ciepła" przedstawiony przez PEC i stanowiący 
załącznik do uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy i Prezesowi PEC 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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Uzasadnienie

PEC opracowało projekt "Modernizacji źródeł ciepła". Rada Miejska winna zapoznać się i wydać opinię o tym 
projekcie ze względu na to, że dotyczy on większości mieszkańców Pińczowa. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/143/11 z dnia 30 listopada 2011 r.

PROGRAM MODERNIZACJI ŹRÓDEL CIEPŁA W Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej W
PIŃCZOWIE

Zalacznik1.doc


                                                                                        Załącznik do Uchwały Nr XVII/143/11

                                                                                         Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 


                                                                                        30 listopada 2011 r.

                                        PROGRAM MODERNIZACJI

ŹRÓDEL CIEPŁA W Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej 


                                       W  PIŃCZOWIE


   Stan istniejący

Gospodarka ciepłownicza m. Pińczowa funkcjonuje w oparciu o zintegrowany system ciepłowniczy w skład, którego wchodzi kotłownia La Monte΄a z wysokoparametrową siecią ciepłowniczą wraz z instalacją odbiorczą oraz  kotłowniami lokalnymi i indywidualnymi źródłami ciepła. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej realizując zadania w zakresie zaopatrywania mieszkańców w ciepło obsługuje zintegrowany system oraz 12 kotłowni lokalnych zamortyzowanych od 32% do 53%. Instalacja odbiorcza przejęta od Spółdzielni Mieszkaniowej wymaga natychmiastowych prac modernizacyjnych. Prac modernizacyjnych w zakresie unowocześnienia przynajmniej 1 kotła przeznaczonego do produkcji ciepłej wody użytkowej, instalacji odpylania, i automatyzacji procesu przesyłu i spalania wymaga również kotłownia La Monte΄a 

   Propozycja zmian


W celu poprawy gospodarki cieplnej a szczególnie obniżeniu kosztów wytwarzania i dystrybucji ciepła Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej opracowało wniosek „Modernizacja centralnego źródła ciepła z jednoczesnym wyeliminowaniem rozproszonyh źródeł wraz  z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie”, który został złożony w Urzędzie Marszałkowskim celem pozyskania dofinansowania. Dnia 09.09.2010 została podpisana preumowa  Nr 439/10 .Szacunkowa wartość projektu została oceniona na kwotę 8 332 600.00 PLN  z tego udział własny w wysokości 5 055 500.00 PLN Pozostała kwota w wysokości 3 276 500.00 PLN stanowiła dofinansowanie ze środków RPOWŚ. 


    Po zakończeniu prac związanych z konstrukcją projektu okazało się że niestabilny rynek paliwowy, czynniki społeczne (zmniejszenie zatrudnienia i inne opisane poniżej ) oraz odłączanie się odbiorców ciepła i przejście na zasilanie gazowe takich jak: Prokuratura Rejonowa, Szpital, Szkoła Podstawowa Nr 1, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, Zakład Karny, Liceum Ogólnokształcące, Starostwo Powiatowe, Dom Pomocy Społecznej, indywidualni odbiorcy wymusiły zmianę kierunku działań.. Zmodyfikowano wniosek na „Modernizacja urządzeń energetycznych i sieci Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pińczowie”. Dnia 20.06.2011 w Kielcach pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego  jako Instytucją Zarządzającą  a Zarządem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pińczowie podpisano ANEKS Nr 01. Wartość projektu oceniono na kwotę 6 076 090.00 PLN. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 50% kosztów kwalifikowanych co stanowi kwotę 2 345 500.00 PLN. Realizacja niniejszego projektu z budżetu Beneficjenta wynosiła będzie  3 730 590 PLN. Tak więc udział własny przy realizacji drugiego projektu tj „Modernizacja urządzeń energetycznych i sieci ciepłowniczej w Pińczowie „ będzie mniejszy o kwotę 1 324 910.00PLN. Dodatkowo na zmianę decyzji miały wpływ następujące czynniki: 

1. Utrzymywanie się stabilnych mechanizmów rozwoju energetyki odnawialno-gazowej

Już 20 czerwca 2007 roku na międzynarodowej konferencji „Energetyka rozproszona przyszłością Polski” w Warszawie m.in. prof. J. Popczyk, prof.  A. Kupczyk  prof. K. Żmijewski, prof. W. Kotowski jednoznacznie opowiedzieli się nie tylko przeciwko likwidacji małych kotłowni  ale za ich rozwojem. Takie stanowisko uzasadniano możliwością dużej elastyczności małych kotłowni na zmianę rodzaju paliwa. Małe kotłownie w przyszłości mogą  pracować wykorzystując odnawialne źródła  energii na przykład pompy cieple. Tak więc wymieniając kotły węglowe na kotły opalane gazem zostanie rozpoczęty cykl unowocześnienia systemu ciepłowniczego. W założeniach kotłownie osiedlowe będą pracować wykorzystując energię odnawialną natomiast dostarczany gaz będzie uzupełnieniem potrzeb cieplnych. Obecnie Politechnika Świętokrzyska realizuje inwestycje polegającą na wykorzystaniu ciepła z odnawialnych źródeł do zaspokojenia potrzeb cieplnych Wydziału  Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zamierza korzystać z osiągnięć naukowych lokalnej uczelni i wprowadzać nowe technologie na grunt miasta Pińczowa. Działania tego typu nie tylko zmniejszą koszty ponoszone przez odbiorców ciepła ale ograniczą emisję spalin do środowiska miejskiego oraz  pozwolą uniknąć zwolnień w przypadku realizacji inwestycji polegającej na likwidacji lokalnych kotłowni.. 

  Działania w kierunku energetyki rozproszonej są nie tylko potrzebą rynku (prosumenta) ale i pakietu energetyczno-klimatyzacyjnego narzuconego dyrektywami unijnymi.


2 Analiza finansowa

Likwidacja  małych kotłowni osiedlowych  wymaga wybudowania nowej sieci ciepłowniczej co będzie wymagało nakładów finansowych w wysokości co najmniej 1 850 000 zł. Wzrost wartości budowli zwiększy koszty amortyzacji, które zostaną doliczone do ceny sprzedawanej energii cieplnej. Wzrost ceny może spowodować kolejne odłączanie się odbiorców co spowoduje obciążenie kosztami stałymi (podatek, opłaty środowiskowe itp.) mniejszej liczby mieszkańców Pińczowa i jednocześnie kolejny wzrost cen. Koszt modernizacji dwunastu małych kotłowni, które nie stanowią majątku Spółki, lecz są dzierżawione od PGKiM lub Spółdzielni Mieszkaniowej w Pińczowie wstępnie szacuje się na kwotę ok. 1 000 000,00. W przypadku dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych np. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej byłaby to kwota dużo mniejsza. Przykładem minimalizacji kosztów eksploatacji jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pińczowie gdzie ogrzewanie tradycyjne węglowe zamieniono na gazowe. Przed modernizacją koszt ogrzewania 1 m2 wynosił 66 zł a po modernizacji wynosi 44 zł.

W związku z podpisaniem Aneksu przez Instytucję Zarządzającą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisało umowę na wykonanie dokumentacji, na podstawie której będzie realizowany projekt  w kwocie 189 420,00PLN brutto (według kosztorysu zawartego we WNIOSKU na opracowanie dokumentacji wydzielono kwotę w wysokości 282 900,00PLN).

Ekonomicznie opłacalne staje się zastosowanie kotłów opalanych gazem, dzięki takiej zamianie uzyska się oszczędności w wysokości ok. 850 000zł.

3. Plan zmiany kotłowni opalanych węglem na kotłownie zasilane gazem

Trasa ciepłownicza do zlikwidowanych kotłowni lokalnych przebiegałaby przez drogi i chodniki, które zostały niedawno odnowione i zmodernizowane. Rozkopanie tych budowli spowoduje duże utrudnienie w ruchu kołowym i pieszym w centralnej części miasta. Naprawione ciągi jakością nie będą odpowiadać  stanowi w jakich były przed inwestycją. Rozkopanie dróg i chodników przez społeczeństwo zostanie ocenione jako niegospodarność.  

W związku z powyższym proszę o zaakceptowanie i podjęcie  uchwały dotyczącej wymiany kotłowni węglowych na kotłownie opalane gazem w  etapach przedstawionych w poniższej tabeli.

Jednocześnie w 2012 roku planowana jest zmiana kotła opalanego olejem opałowym na kocioł opalany gazem ziemnym w kotłowni przy ulicy Złotej 7 przejętej od PGKi M w 2011 roku.

		Lp

		Nazwa kotłowni

Adres

		Moc 

kotłowni

		Termin upływu amortyzacji

		Termin wyk.

Kotłowni


gazowej



		1

		11 Listopada 3

		75 kW

		2020r.

		2012r.



		2

		Floriańska 2

		50 kW

		2020r.

		2012r.



		3

		3 Maja 40

		150 kW

		2020r.

		2012r.



		4

		Dygasińskiego 6

		850 kW

		zamortyzowane

		2013r.



		5

		Armii Krajowej 18

		225 kW

		CRE 75 - 2020

CRE 150- 2029

		2013r.



		6

		Nowy Świat 12

		600 kW

		2020r.

		2014r.



		7

		Grodziskowa 5

		600 kW

		2024r.

		2014r.



		8

		Klasztorna 10

		450 kW

		2022r.

		2015r.



		9

		1 Maja 1

		300 kW

		2022r.

		2015r.



		10

		Nowy Świat 26

		1550 kW

		2022r.

		2016r.



		11

		Batalionów Chłopskich 2

		450 kW

		2021r.

		2016r.



		12

		Armii Krajowej 13

		700 kW

		2026r.

		2016r.





Opracowano dn. 09.11.2011r.





