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REFERENCJE 

Informujemy, iż firma P.P.H.U. JUWA Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski od  września 2015r. do 

stycznia 2016 wykonała na nasze zlecenie Koncepcję techniczną modernizacji systemu ciepłowniczego-sześć 

wariantów: 

� Wariant I – modernizacja Ciepłowni PEC polegająca na modernizacji istniejących kotłów 

węglowych w celu spełnienia norm emisyjnych do 31 grudnia 2022 roku (wdrożenie LCP) 

� Wariant II – kontynuacja wariantu I, modernizacja Ciepłowni PEC polegająca na budowie kotła 

wodnego kondensacyjnego o mocy 4-5 MW opalanego biomasą (zrębki drzewne) pracującego „ w 

podstawie” (250-300 dni w roku ). 

� Wariant III budowa instalacji fotowoltaicznej i elektrowni wiatrowej oraz włączenie jej w istniejący 

system ciepłowniczy i energetyczny. 

� Wariant IV – modernizacja ciepłowni PEC polegająca na zabudowie układu kogeneracyjnego w 

oparciu o kocioł parowy o mocy ok. 8,0 – 10,0 MW, średniociśnieniowy ok. 205 MPa  i turbinę 

parową napędzającą generator energii elektrycznej o mocy 1,0 – 1,20 MWel – opalanego biomasą 

(zrębki drzewne). 

� Wariant V – modernizacja ciepłowni PEC polegająca na zabudowie układu kogeneracyjnego w 

oparciu o silniki gazowe o mocy ok. 4,0 MWel. 

� Wariant VI – modernizacja systemu ciepłowniczego PEC polegająca na zakupie energii cieplnej z 

OZE od niezależnego dostawcy ( w koncepcji zaproponowanej przez Energia Polska : kocioł 

wodny kondensacyjny + kocioł parowy kondensacyjny + ORC) z uwzględnieniem ograniczeń 

cenowych i ilościowych wynikających z ustawy o OZE oraz już realizowanych zakupów energii 

biomasowej w Energoutil Spółka z o.o., której możliwości wytwórcze nie są obecnie w pełni 

wykorzystywane latem.  

Zakres Koncepcji: 

� Analiza stanu istniejącego, bilans produkcji ciepła i energii dla proponowanych rozwiązań. Nakłady 

inwestycyjne i koszty eksploatacyjne. 

� Dobór optymalnych źródeł finansowania inwestycji 

� Wstępna analiza ekonomiczno-finansowa  

� Analiza ekologiczna w tym korzyści i ryzyka zaproponowanych rozwiązań  
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� Uzyskanie i przedstawienie do umorzenia świadectw pochodzenia energii 

� Przedstawienie i szczegółowe opisanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji 

 

� Określenie możliwości współpracy istniejącej Ciepłowni PEC z Ciepłownią SM „Świt”, w szczególności 

określenie możliwego zasięgu ciepłowni PEC przy użyciu istniejącej sieci, ewentualna konieczność jej 

rozbudowy do całkowitego połączenia systemów z pozostawieniem ciepłowni „Świt” o mocy poniżej 20 MW 

(próg rozliczania emisji CO2) pracującej jako źródło szczytowe. 

� Analiza możliwości prawnych zmian własnościowych w PEC ( sprzedaż, utworzenie nowej spółki, inne 

formy współpracy z niezależnym dostawcą energii cieplnej z OZE). 

� Analizy możliwości wpływu na ceny ciepła dla odbiorców końcowych w kontekście sposobu zaopatrzenia 

odbiorców w ciepło. 

Koncepcja została przygotowana zgodnie z zawartą umową w sposób fachowy i z należytą starannością, w 

sposób zgodny z wymaganiami finansującymi. 

 

 

         


