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Europejski Zielony Ład
każdy o nim slyszał, jednak niewielu wie, jak wielkie
wyzwania i kosztowne projekty transformacyjne
kryją się za tym hasłem. I jak niewiele czasu mamy
na ich wdrożenie.
s. 18

Fotowoltaika
czyli zdobywająca coraz większą popularność
darmowa i ekologiczna słoneczna energia,
którą możemy zasilać urządzenia elektryczne
w naszym domu.
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Szanowni Państwo
Po ubiegłorocznych, spowodowanych
pandemią zakłóceniach, wracamy do
standardowego cyklu wydawniczego
Magazynu Ciepła Systemowego –
Edycja Przemyska, który ukazywał się
dotychczas dwa razy w roku: wiosną
i jesienią. I mamy nadzieję, że ten
harmonogram nie będzie zakłócany
w przyszłości przez żadne nadzwyczajne
wydarzenia.
Jesienią 2020r., po wydaniu 10
numeru MCS-a podjęliśmy decyzję
o uruchomieniu nowego kanału
jego dystrybucji - wśród uczniów
przemyskich szkół ponadpodstawowych.
Nasza propozycja przedstawiona
podczas spotkań z dyrektorami
wspomnianych szkół spotkała się z ich
zainteresowaniem i akceptacją, dzięki
czemu pojawiliśmy się we wszystkich
tego typu szkołach na terenie naszego
miasta. Nie chcieliśmy być jednak tylko
„przekaźnikiem informacji”, dlatego
zwróciliśmy się do uczniów z propozycją
współpracy, na co odpowiedzieli m.in.
Paweł Maciejowski i Patryk Tokarz
z Zespołu Szkół Elektronicznych
i Ogólnokształcących w Przemyślu.
Efektem współpracy jest interesujący
artykuł o fotowoltaice, zamieszczony
w niniejszym numerze MCS-a.
Poza tym „Europejski Zielony Ład”,
podsumowanie akcji „20 stopni dla
klimatu”, kamienica Rynek 26 w cyklu
„Przemyskie zabytki ogrzewane Ciepłem
Systemowym”, „Inwestycje MPEC 20202021” oraz kilka informacji i ciekawostek
dotyczących szeroko rozumianej
działalności naszej Spółki. I nie tylko.
Zapraszamy do lektury.

Zespół redakcyjny
Magazynu Ciepła Systemowego –
Edycja Przemyska

MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO
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ZIELONY ŁAD
Zielony Europejski Ład - pojęcie obecne
od jakiegoś czasu na czołówkach gazet
i odmieniane przez wszystkie przypadki.
Warto jednak wiedzieć co ono oznacza. I to
nie tylko w sferze semantycznej, czy też
przedsięwzięć objętych tym chwytliwym
hasłem, ale i skutków jakie ze sobą niesie
dla każdego z nas wdrożenie w życie owego
projektu.
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TEMAT NUMERU – ZIELONY ŁAD

ZIELONY ŁAD!
A CO TO TAKIEGO?
Chyba mało kto nie słyszał jeszcze o tzw. „Zielonym
Ładzie”. Nośna nazwa, pozytywne skojarzenia, modna
problematyka, dobrze sprzedająca się w mediach.
Jednak tak, jak niewielu jest tych, którzy o zielonym
ładzie nie słyszeli, tak nieliczni są ci, którzy wiedzą
co on tak naprawdę oznacza i jakich obszarów,
dziedzin dotyczy i jakie będą jego skutki, na poziomie
szczegółowości nieco większym, niż oklepane frazesy
i ogólniki. Chociaż wiedzieć naprawdę warto.
Oczywiście niniejszą publikacją nie
zamierzamy pretendować do tego, aby
opisać wszystkie aspekty tego jakże
szerokiego projektu energetycznoEuropejski Zielony Ład to nowa
-klimatycznego, bo to materiał na
strategia
rozwoju gospodarczego
bardzo obszerne, co najmniej
Unii Europejskiej. Jej celem
kilkutomowe opracowanie naukowe. Chcielibyśmy jedynie
jest głęboka proekologiczna
zakreślić kontury zagadnieprzebudowa gospodarki Unii
nia, wskazać obszary, których
Europejskiej,
która z trzeciego
tytułowy „Zielony Ład” dotynajwiększego źródła emisji
czy, oraz skutki, jakie będzie
niosło w naszych warunkach
gazów cieplarnianych na świecie
jego wdrażanie w życie.
ma w ciągu trzech dekad stać się
Obserwując dyskusję na tepierwszym
obszarem neutralnym
mat „Zielonego Ładu” prowadzoną
przez publicystów, polityków i naklimatycznie.
ukowców na rozmaitych forach medialnych, szybko można się zorientować,
że obejmuje ona co najmniej kilka płaszczyzn:
polityczną, ideologiczną, prawną, naukową,
ekonomiczną, technologiczną, itd.
W naszym magazynie nie zamierzamy
Preludium stanowiło zawarte w grudniu
2015r. tzw. Porozumienie Paryskie. W miarę
odnosić się do polityczno-ideologicznych
aspektów „Zielonego Ładu” - w czyim intekomplementarny projekt Europejskiego
resie jest jego wprowadzenie, czy problemy
Zielonego Ładu został zaprezentowany
ekologiczno-klimatyczne, na które ma stanow grudniu 2019r. W ślad za nim, w ciągu kowić odpowiedź są rzeczywiste, czy też wydulejnych kilkunastu miesięcy opracowywamane lub co najmniej grubo przesadzone?
ne i przyjmowane były kolejne dokumenty:
Czy postawione cele klimatyczne i ścieżka
plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej
dojścia do nich są za mało ambitne, czy też
Europy, europejski pakt na rzecz klimatu,
wprost przeciwnie? Skupimy się natomiast
europejska strategia przemysłowa, mena liczbach, przyjętych regulacjach prawnych
chanizm sprawiedliwej transformacji, plan
i zobowiązaniach, kwotach na jakie zostały
działania na rzecz gospodarki o obiegu zaoszacowane inwestycje niezbędne do wpromkniętym, strategia na rzecz integracji systemów energetycznych i sektora technologii
wadzenia ich w życie oraz skutkach wdrażawodorowych i wiele innych.
nego projektu dla zwykłych mieszkańców.
Zacznijmy może od tego, co to jest ten
Zasadniczym celem Europejskiego
„Zielony Ład” i jakich obszarów dotyczy.
Zielonego Ładu jest osiągnięcie przez
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UE do roku 2050 neutralności klimatycznej. Równie istotna jak finalny cel jest
także ścieżka dojścia do niego, czyli w jakim tempie należy redukować emisje CO2.
W grudniu 2020 UE po raz kolejny podwyższyła plan redukcji CO2 z dotychczasowych
40 proc. na 55 proc. do 2030 r. wobec wielkości emisji z roku 1990. Polska wywalczyła
sobie możliwość wykonania unijnego planu
neutralności klimatycznej do 2050r. z opóźnieniem, co pozwoli na czasowe rozłożenie
kosztów transformacji.
Podstawowym dokumentem, który opisuje zasady implementacji do polskiego
porządku prawnego i polskiej gospodarki
założeń Zielonego Ładu jest opublikowana
10 marca 2021r. w Monitorze Polskim „Polityka Energetyczna Polski do 2040r.” (M.P.
2021 poz. 264). Trudno oczywiście opisać
w krótkim artykule ten liczący niemal 600
stron dokument (PEP 2040), warto jednak
zauważyć zawarte w nim najważniejsze
analizy, założenia oraz kierunki i obszary
które czeka transformacja.
Przyjęło się bowiem uważać, że z grubsza
rzecz ujmując, transformacja będzie polegała na zastąpieniu elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni węglowych analogicznymi
źródłami energii, tyle że zasilanymi
bardziej ekologicznymi paliwami.
I już mamy wdrożony Zielony Ład.
Tymczasem, to co prawda istotny, ale
tylko jeden z całego szeregu obszarów,
których będą musiały dotknąć mniej lub
bardziej radykalne przeobrażenia.
Zatrzymajmy się jednak na
chwilę przy zeroemisyjnym
systemie energetycznym,
którego utworzenie jest
jednym z filarów PEP 2040,
rozpisanym na poszczególne cele i projekty:
> Optymalne wykorzystanie własnych surowców
energetycznych,
> Rozbudowa infrastruktury wytwórczej
i sieciowej energii elektrycznej
> Dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej gazu ziemnego,
ropy naftowej i paliw ciekłych
> Rozwój rynków energii, transgraniczny przesył energii, hub gazowy, rozwój
elektromobilności
> Wdrożenie energetyki jądrowej
> Rozwój odnawialnych źródeł energii,
w tym fotowoltaiki, energetyki morskiej
i wiatrowej
> Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji
> Poprawa efektywności energetycznej
Najważniejsze elementy i cele Polityki
Energetycznej Polski do roku 2040 przedstawia poniższy diagram
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Transformacja energetyczna z uwzględnieniem
samowystarczalności elektroenergetycznej

Wzrost udziału OZE we wszystkich sektorach
i technologiach. W 2030 r. udział OZE w końcowym
zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23%
− nie mniej niż 32% w elektroenergetyce
(głównie en. wiatrowa i PV)
− 28% w ciepłownictwie (wzrost 1,1 pp. r/r)
− 14% w transporcie (z dużym wkładem
elektromobilności)

Wzrośnie efektywność
energetyczna – na 2030 r.
określono cel 23%
zmniejszenia zużycia
energii pierwotnej vs.
prognoz PRIMES2007

Energetyka wiatrowa
na morzu
moc zainstalowana osiągnie:
ok. 5,9 GW w 2030 r.
do ok. 11 GW w 2040 r.

W 2030 r. udział
węgla w wytwarzaniu
energii elektrycznej
nie będzie
przekraczać 56%

Programy inwestycyjne OSPe
i OSDe będą ukierunkowane na
rozwój OZE oraz aktywnych
obiorców i bilansowania
lokalnego

Do 2040 r. potrzeby cieplne
wszystkich gospodarstw
domowych pokrywane będą
przez ciepło systemowe oraz
przez zero- lub niskoemisyjne
źródła indywidualne

Gaz ziemny
będzie paliwem
pomostowym w
transformacji
energetycznej

Nastąpi istotny wzrost
mocy zainstalowanych
w fotowoltaice
ok. 5-7 GW w 2030 r.
i ok. 10-16 GW w 2040 r.

Redukcja wykorzystania węgla
w gospodarce będzie następować
w sposób zapewniający
sprawiedliwą transformację

W 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok
elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW.
Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały
program jądrowy zakłada budowę 6 bloków.

W 2030 r. osiągnięta
zostanie zdolność
transportu sieciami
gazowymi mieszaniny
zawierającej ok.
10% gazów
zdekarbonizowanych

Szereg działań zostanie nakierowanych jest na poprawę jakości powietrza,
m.in.:
− rozwój ciepłownictwa systemowego (4-krotny wzrost liczby efektywnych
systemów ciepłowniczych do 2030 r.)
− niskoemisyjny kierunek transformacji źródeł indywidualnych
(pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne)
− odejście od spalania węgla w gospodarstwach domowych
w miastach do 2030 r., na obszarach wiejskich do 2040 r.; przy
utrzymaniu możliwości wykorzystania paliwa bezdymnego do 2040 r.
− zwiększenie efektywności energetycznej budynków
− rozwój transportu niskoemisyjnego, w szczególności dążenie do
zeroemisyjnej komunikacji publicznej do 2030 r. w miastach pow. 100
tys. mieszkańców
Do 2030 r. nastąpi redukcja emisji GHG o ok. 30% w stosunku do 1990 r.

Rozbudowie ulegnie
infrastruktura gazu ziemnego,
ropy naftowej i paliw ciekłych,
a także zapewniona zostanie
dywersyﬁkacja kierunków
dostaw

Redukcja zjawiska ubóstwa
energetycznego do poziomu max.
6% gospodarstw domowych

Najbardziej oczekiwany rozwój
technologii energetycznych
i inwestycji w B+R obejmuje:
− technologie magazynowania
energii
− inteligentne opomiarowanie
i systemy zarządzania energią
− elektromobilność i paliwa
alternatywne
− technologie wodorowe

Źródło – „Polityka Energetyczna Polski do roku 2040”.
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Dla nas jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za funkcjonowanie, eksploatację
i rozwój systemu ciepłowniczego na terenie
Przemyśla, szczególnie istotne są zawarte
w PEP2040 założenia dotyczące rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji, w których
możemy przeczytać m.in.:
Pokrywanie potrzeb cieplnych odbywa
się na poziomie lokalnym, dlatego niezwykle
ważne jest zapewnienie planowania energetycznego na poziomie gmin i regionów
– ma to kluczowe znaczenie dla racjonalnej
gospodarki energetycznej, poprawy jakości
powietrza oraz wydobycia lokalnego potencjału. Użytecznym narzędziem będzie także
uruchomienie ogólnopolskiej mapy ciepła,
co ułatwi planowanie pokrywania potrzeb
cieplnych. Jako zasadniczy cel wskazano,
aby w 2040 r. wszystkie potrzeby cieplne
gospodarstw domowych były pokrywane w sposób zero- lub niskoemisyjny.
Na terenach, na których istnieją techniczne warunki dostarczenia ciepła z efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego,
odbiorcy w pierwszej kolejności powinni
korzystać z ciepła sieciowego, o ile nie zastosują bardziej ekologicznego rozwiązania.
Konieczne jest konsekwentne egzekwowanie tego obowiązku. Do 2030 r. ok. 1,5 mln
nowych gospodarstw domowych zostanie
przyłączonych do sieci ciepłowniczej. Jednocześnie opracowany zostanie nowy model
rynku, tak, aby ceny ciepła były akceptowalne dla odbiorców, a równocześnie umożliwiały pokrycie kosztów uzasadnionych wraz
ze zwrotem z zainwestowanego kapitału.
Jednocześnie celem jest, aby w 2030 r.
co najmniej 85% spośród systemów ciepłowniczych lub chłodniczych, w których
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moc zamówiona przekracza 5 MW spełniało kryteria efektywnego energetycznie
systemu ciepłowniczego. Przyczyni się do
tego rozwój wysokosprawnej kogeneracji,
uciepłownianie elektrowni, zwiększenie
wykorzystania OZE i odpadów w ciepłownictwie systemowym, modernizacja
i rozbudowa systemów dystrybucji ciepła
i chłodu oraz popularyzacja magazynów
ciepła i inteligentnych sieci.
Do pokrywania potrzeb cieplnych
w sposób indywidualny powinno wykorzystywać się źródła o możliwie najniższej
emisyjności (pompy ciepła, ogrzewanie
elektryczne, gaz ziemny, paliwa bezdymne)
i odchodzić od węgla – w miastach do
2030 r., na terenach wiejskich do 2040
r. Zwiększony zostanie monitoring emisji
w domach jednorodzinnych oraz wyciąganie konsekwencji wobec odpowiedzialnych
za zanieczyszczenia.
Brzmi bardzo optymistycznie, szczególnie biorąc pod uwagę bardzo krótki
horyzont czasowy w którym miałyby zajść
wspomniane przeobrażenia i zmiany. Jak
ambitny jest to cel będzie na dobre wiadomo dopiero po zbudowaniu Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków, w której
mają zostać zebrane informacje o źródłach
ogrzewania eksploatowanych we wszystkich domach w Polsce. Zbieranie danych
będzie prowadzone od drugiego półrocza
2021r. Gotowa ewidencja ma zaś ruszyć najpóźniej w sierpniu 2023r.
Cel został dosyć jasno określony, jednak
kto ma sfinansować rozwój systemu ciepłowniczego i budowę instalacji odbiorczych w budynkach, z jakich środków, na jakich zasadach, wg jakiego harmonogramu?

Póki co nie wiadomo. A jest to pytanie tym
bardziej istotne, że mający stanowić koło
zamachowe program „Czyste powietrze”
ślimaczy się niemiłosiernie, zaś funkcjonujące w zamożniejszych gminach programy
wymiany źródeł ciepła są wygaszane.
Należy wziąć pod uwagę, że przestawienie sektora ciepłowniczego na „zielone tory” będzie wymagało gigantycznych
nakładów finansowych, o wiele większych
niż analogiczne przestawienie traktowanego priorytetowo sektora elektroenergetycznego. Ciepłownictwo to kilkaset
mniejszych i większych systemów ciepłowniczych, zasilanych z reguły przez
przestarzałe, węglowe ciepłownie, funkcjonujące już od wielu lat przy bliskiej
zera rentowności. Sfinansowanie przez
niedoinwestowane przez dekady przedsiębiorstwa ciepłownicze projektów transformacyjnych, bez radykalnego wzrostu cen
ciepła i utraty konkurencyjności rynkowej, jest zwyczajnie niewykonalne. Tym
bardziej, że już dzisiaj są one obłożone rosnącym z każdym tygodniem parapodatkiem – koniecznością zakupu uprawnień
do emisji CO2, których ceny windowane są
przez spekulacyjny obrót a koszty ponoszone z tego tytułu przez przedsiębiorstwa
ciepłownicze, przenoszone są następnie
w cenie ciepła na jego odbiorców i użytkowników, wywołując ich uzasadnione
przecież niezadowolenie.
Aby sobie uświadomić, jak duże i wciąż
rosnące są to koszty, wystarczy spojrzeć na
poniższy wykres
Na każdą 1 tonę spalonego opału
w ciepłowni Zasanie, jeszcze w roku 2015
kupowaliśmy uprawnienia do emisji CO2
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za kwotę 25,12 zł. W roku 2020 było to już
niemal 218 zł na każdą tonę spalonego
węgla. W 2021 szacujemy, że będzie to
znacznie ponad 300 zł. Ten dziesięciokrotny wzrost w ciągu zaledwie 5-6 lat nie
może oczywiście pozostawać bez wpływu
na cenę ciepła. Jedyną receptą na powstrzymanie stałej zwyżki kosztów EU ETS jest
przebudowa architektury układu wytwarzania ciepła i struktury paliw.
Ale sektor energetyczny to tylko jeden
z elementów budowy Zielonego Ładu. Kolejnym dużym emitentem CO2 jest transport
samochodowy, zaś mający zmienić jego
strukturę Plan rozwoju elektromobilności
z 2017r. i opracowywana aktualnie Strategia
zrównoważonego rozwoju transportu do
2030r. póki co nie przyniosły zauważalnych
efektów. Trudno się też spodziewać, aby bez
szeroko zakrojonego i kosztownego programu finansowego wsparcia przekonać
potencjalnych nabywców samochodów do
wyboru o wiele droższych „elektryków”.
Kolejną gałęzią gospodarki wymagającą
zmian związanych z wdrażaniem Zielonego
Ładu jest rolnictwo, które emituje ok. 13,5 %
globalnej emisji gazów cieplarnianych, trafiających do atmosfery ze źródeł antropogenicznych (w UE ok. 9%). Pełna transformacja
unijnej gospodarki i jej „zazielenienie” nie
będzie więc możliwa bez znaczących zmian
w technologii produkcji żywności. Temu zaś
celowi musi towarzyszyć m.in. ochrona wód,
gleby, powietrza oraz różnorodności biologicznej i krajobrazowej. A jakie to zagrożenia
niesie ze sobą wydawałoby się najbardziej
ekologiczna gałąź gospodarki? Jest ich wiele, m.in.: prowadzanie intensywnych form
gospodarowania w rolnictwie, monokultury, nieefektywne gospodarowanie zasobami wodnymi, nadmierna intensyfikacja łąk
i pastwisk. Tak prowadzona „gospodarka
rolna” powoduje m.in.: zmiany klimatyczne, pustynnienie, degradację obszarów
rolnych, zanieczyszczenie wód, wymieranie gatunków roślin i zwierząt, katastrofy
naturalne i deforestacje. Kierunki zmian
i recepty na powstrzymanie a następnie

odwrócenie niekorzystnych trendów zostały już opracowane i są one dosyć dobrze
znane. Dlaczego więc ich wdrażanie idzie
tak bardzo opornie? Z reguły z tego samego
powodu, z jakiego trudno jest „zazielenić”
energetykę, transport i kilka innych gałęzi
gospodarki i obszarów aktywności. Chodzi
przede wszystkim o związane z tym koszty
ekonomiczne i społeczne.
Gdy zajrzymy do wspominanego dokumentu – „Polityki Energetycznej Polski do
roku 2040”, to już we Wprowadzeniu znajdziemy kluczową informację:
„Transformacja energetyczna będzie
wymagała zaangażowania wielu podmiotów i poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych, których skala
w latach 2021–2040 może sięgnąć ok. 1
600 mld PLN. Inwestycje w sektorach paliwowo-energetycznych angażować będą
środki finansowe w kwocie ok. 867-890 mld
PLN. Prognozowane nakłady w sektorze wytwórczym energii elektrycznej sięgać będą
ok. 320-342 mld PLN, z czego ok. 80% zostanie przeznaczonych na moce bezemisyjne
tj. OZE i energetykę jądrową. Na skutek ww.
głębokich przekształceń sektora paliwowo-energetycznego następować może wzrost
kosztów energii. Szereg inwestycji może
uzyskać wsparcie finansowe (operacyjne
i inwestycyjne), dzięki czemu zmiany będą
odbywać się w możliwie szybkim tempie
i w większej skali. Istotne jest, aby sposób
przeprowadzenia transformacji zapewniał
akceptowalne społecznie ceny energii i nie
pogłębiał ubóstwa energetycznego.
Na krajową transformację energetyczno-klimatyczną do 2030 r. skierowanych
zostanie ok. 260 mld PLN, ze środków
unijnych i krajowych w ramach różnych
mechanizmów”.
(podkreślenia i wyróżnienia tekstu – MPEC)
Nietrudno więc zauważyć, że jeśli od szacowanych kosztów transformacji energetycznej (1.600 mld zł) odejmiemy spodziewane wsparcie ze środków UE (260 mld zł), to
wciąż brakuje 1.340 mld zł (dla porównania
cały budżet Polski na rok 2021 to 404,5 mld
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zł dochodów i 486,8 mld zł wydatków). Nieco
upraszczając, dodatkowe wydatki, tylko z tego
tytułu, ponoszone przez najbliższe 20 lat, to
ok 70 mld zł rocznie. Trudno będzie to sfinansować inaczej, niż znacznymi podwyżkami
cen energii, czy to elektrycznej, czy cieplnej,
co nieśmiało zasygnalizowano w PEP2040,
jednak wprost mówią o tym ministrowie odpowiedzialni za sektor energetyczny.
A transformacja technologiczna energetyki, w tym ciepłownictwa i związane z tym
koszty, to przecież tylko jeden z elementów
Zielonego Ładu. Nawet transport i rolnictwo
i zasygnalizowane powyżej zmiany, które
będą musiały zostać wprowadzone w tych
obszarach, nadal nie oddają pełnej skali
wyzwań i problemów z jakimi trzeba się
będzie zmierzyć w najbliższych kilkunastu
latach. Nie możemy też abstrahować od ich
skutków społecznych i głębokich przeobrażeń na tym polu, które z pewnością wywoła likwidacja niektórych gałęzi gospodarki
(sektor wydobywczy węgla), czy radykalnej
zmiany struktury gospodarstw rolnych.
I na koniec jeszcze małe wyjaśnienie.
Trudno jest oczywiście kwestionować zasadność, potrzebę a nawet konieczność
przeprowadzenia głębokiej transformacji
energetycznej, transportowej itd. I my również, rozumiejąc argumenty jakie za tym
przemawiają, nie zamierzamy tego czynić.
I to pomimo tego, że widzimy wyraźnie
skalę wyzwań i trudności jakie będziemy
musieli pokonać oraz zmian jakie trzeba
będzie wprowadzać. Uważamy jednakże
za niezbędne aby cały projekt transformacji został dobrze przygotowany i policzony, jego założenia i harmonogram szeroko
przedyskutowane, przedstawione i zaakceptowane, zaś koszty podzielone w taki
sposób, aby nie spowodowały nałożenia,
szczególnie na najbardziej wrażliwe grupy
społeczne niemożliwych do udźwignięcia
przez nie ciężarów, co prawda obniżających
ich poziom życia, za to wiedzionego w ramach nowej, zielonej rzeczywistości.
MK
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EFEKTY MODERNIZACJI KOTŁA K3
W CIEPŁOWNI ZASANIE
W 10 numerze MCS-a przedstawiliśmy Państwu dosyć
szczegółową informację dotyczącą modernizacji kotła K3 –
jednego z czterech kotłów zainstalowanych w ciepłowni Zasanie.
Została ona przeprowadzona w okresie maj – listopad 2020r.
i kosztowała 9,1 mln zł. Głównym powodem przeprowadzenia
tej kosztownej inwestycji były wprowadzane regulacje prawne,
znacznie zaostrzające wymogi środowiskowe dla tego typu
instalacji. Więcej szczegółowych informacji na ten temat
znajdziecie Państwo w przywoływanym artykule. Dzisiaj
chcielibyśmy się skupić na potwierdzonych wynikami pomiarów
efektach, jakie wspomniana inwestycja przyniosła.
Zmodernizowany kocioł został wyposażony w całkowicie nową instalację odpylania
spalin, składającą się m.in. z Multicyklonu
MOS oraz filtrów workowych. Powierzchnia
filtracyjna nowej instalacji, złożonej z 1760
worków filtracyjnych, wynosi 1549 m2. Dzięki
zastosowaniu tak dużej powierzchni filtracyjnej, która zgodnie z założeniami projektowymi powinna spowodować redukcję
zanieczyszczeń pyłowych poniżej 30 mg/
m3u, osiągnięto stężenie pyłu w spalinach
na poziomie 2 mg/m3u !!!
Zmodernizowany kocioł K3 spełnia
wymagania konkluzji BAT w zakresie sprawności, ścian szczelnych oraz
wydajności.
Poniżej zamieściliśmy zestawienie tabelaryczne wyników pomiarów kotła K3,
przeprowadzone przez akredytowane Laboratorium Badań Środowiska Lab-Serwis
5 lutego 2020r. (przed modernizacją) oraz 18
stycznia 2021r. (po modernizacji)
Zakres Badań / warunki
Ciśnienie atmosferyczne

Budowa układu odpylania dla Instalacji Ciepłownia Zasanie. Na zdjęciach widoczne ciągi
odpylania spalin dla strony lewej i prawej kotła K3.
j.m.

2020

2021

hPa

990

996

Temperatura powietrza

K

274,4

275,1

Obciążenie kotła w czasie pomiarów

%

74

78

Stężenie substancji w gazie
w warunkach
umownych
przeliczone
na zawartość
tlenu O2=6%

Pył
Tlenek węgla
Tlenki azotu w przeliczeniu
na dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Rtęć

mg/m3u

197

2

73

65

353

377

437

804

< 0,0008

0,00353

Wyniki stanowią średnią z dwóch pomiarów przeprowadzonych w odstępie ok. 2h

MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO

Analizując powyższe wyniki łatwo
można zauważyć, że pozostałe parametry spalin - wielkość emitowanych zanieczyszczeń (w szczególności NOX oraz SO2),
są zbliżone do analogicznych parametrów
z roku 2020 i wymagają radykalnej poprawy. Ich redukcja będzie możliwa, gdy
w kolejnych etapach modernizacji ciepłowni Zasanie, zostanie ona wyposażona w nowoczesne instalacje odsiarczania
i odazotowania spalin.
Należy mieć jednak na uwadze, że wielomilionowe koszty budowy wspomnianych instalacji znacznie przewyższają

9

Panel kontrolno-pomiarowy procesu wytwarzania
ciepła w zmodernizowanym kotle K3
aktualne możliwości finansowe naszego
przedsiębiorstwa. Dlatego też, ten bardzo
ważny, ale niezwykle kosztowny projekt
może być realizowany etapami i to tylko
przy dużym finansowym wsparciu zewnętrznym. W przeciwnym razie cena

Zmodernizowany kocioł K3
Ciepła Systemowego obciążona kosztami dostosowania układu wytwarzania do
wyśrubowanych norm środowiskowych,

stałaby się nie do zaakceptowania przez
jego odbiorców i użytkowników.
MK

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI MPEC W ROKU 2020
Jak co roku, w pierwszym kwartale 2021r.
opracowywane są dwa kluczowe dokumenty czyli „Sprawozdanie finansowe
sporządzone na dzień 31 grudnia 2020”
przedstawiające rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Przemyślu oraz „Sprawozdanie z działalności Spółki”, obejmujące istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów
oraz czynników ryzyka i opis zagrożeń.
Obecnie, tj. w połowie marca b.r. wspomniane dokumenty są badane przez niezależnego biegłego rewidenta, który na tej
podstawie wydaje swoją opinię, przedstawioną w formie „Sprawozdania z badania
rocznego sprawozdania finansowego
MPEC Przemyśl Sp. z o.o.”. Do dnia 31 marca 2021r. obydwa sporządzane przez Spółkę
sprawozdania zostaną zatwierdzone przez
Zarząd i na ich podstawie oraz zostanie
przedstawiona propozycja podziału zysku.
Następnie wszystkie wspomniane wyżej dokumenty, wraz ze sporządzoną przez
Zarząd propozycją podziału zysku, przedstawione zostaną do zaopiniowania Radzie
Nadzorczej, która w formie uchwał wyda
opinie dotyczące Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania z działalności Spółki,
Uchwały Zarządu w sprawie podziału zysku

i na tej podstawie wystąpi z wnioskiem do
Zgromadzenia Wspólników o udzielenie
(bądź nieudzielenie) absolutorium Członkom Zarządu Spółki.
Następnie wszystkie wspomniane dokumenty zostaną przedstawione właścicielowi Spółki, który na ich podstawie do 30
czerwca 2021r., podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podejmie uchwały
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w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego, sprawozdania z działalności
Spółki, podziału zysku oraz udzieleniu bądź
nieudzieleniu Prezesowi Zarządu i Wiceprezesowi Zarządu MPEC absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
Wszystkie wspomniane sprawozdania wraz
z uchwałą zostaną opublikowane na stronie
internetowej, pod adresem ekrs.ms.gov.pl,
dzięki czemu każdy zainteresowany będzie
mógł mieć do nich dostęp.
To tyle informacji odnośnie procedury.
Ważniejsze są jednak szczegółowe dane zawarte w sprawozdaniu. Możemy w nim przeczytać m.in., że łączne przychody Spółki
w roku 2020 wyniosły 34.306.786 zł, zaś
koszty 34.153.360 zł. Tak więc Spółka zamknęła ubiegły rok niewielkim zyskiem,
wynoszącym 127.067 zł. Na koniec 2020r. zatrudnionych w MPEC-u było 113 osób – o 2
osoby mniej niż rok wcześniej, zaś przeciętne
wynagrodzenie wyniosło 4580 zł brutto,
czyli o 222 zł (5,1%) więcej niż w roku 2019.
Więcej informacji, w tym rachunek zysków i strat oraz bilans znajdziecie Państwo
na naszej stronie internetowej BiP, natomiast
raport z działalności spółki w roku 2020 zostanie przygotowany i udostępniony wszystkim zainteresowanym na naszej stronie internetowej jak zwykle pod koniec maja.
DK
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BUDOWA SIECI
W MOŚCIE BRAMA PRZEMYSKA
Rusza największa tegoroczna inwestycja MPEC-u – budowa sieci w kadłubie
mostu Brama Przemyska.
W połowie marca b.r. miało miejsce
przekazanie placu budowy przedstawicielom firmy TERMORES Sp. z o.o. – wybranej
w prowadzonym przez MPEC postępowaniu przetargowym na „wykonawcę sieci ciepłowniczej przez most i wiadukt w drodze
obwodowej Miasta Przemyśla, w rejonie ul.
Sanowej i E. Plater w Przemyślu.”
Wspomniana sieć ciepłownicza stanowić będzie drugie połączenie systemów
ciepłowniczych w lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części naszego miasta (od komory
ciepłowniczej na wyjściu z ciepłowni do
komory ciepłowniczej nieopodal Galerii Sanowa), co przyczyni się nie tylko do podniesienia bezpieczeństwa energetycznego, ale
i zwiększenia możliwości przyłączania do
sieci nowych obiektów. Prace prowadzone
będą równolegle po obu stronach Sanu.
Dotychczas wszystkie budynki położone w prawobrzeżnej części Przemyśla

a ogrzewane Ciepłem Systemowym, zasilane były z ciepłowni Zasanie ciepłociągiem
ułożonym w kadłubie mostu im. R. Siwca
podczas jego budowy (1986/1987).
Zgodnie z deklaracjami wykonawcy,
prace budowlano-montażowe rozpoczną

się w pierwszej połowie kwietnia b.r. Planowanym terminem zakończenia prac
i oddania gotowej inwestycji jest początek
sierpnia b.r.
MK i SP

Most Brama Przemyska w drodze obwodowej Przemyśla.

BEZ CIEPŁEJ WODY Z MPEC-U
OD 5 DO 14 LIPCA
Na ten okres została w tym roku zaplanowana, tak nielubiana przez wszystkich, którzy korzystają z ciepłej wody
przygotowywanej przez MPEC przerwa
remontowa.
Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego,
że kilka dni bez ciepłej wody, to dla wielu
osób sytuacja bardzo kłopotliwa i dyskomfortowa. Nie jesteśmy jednak w stanie
inaczej przeprowadzić niezbędnych prac
konserwacyjno-remontowych, głównie
w źródle ciepła i na magistralnych odcinkach sieci ciepłowniczej, niż wstrzymując
całkowicie ich pracę.
Ale tych kilka dni to trudny czas nie tylko dla pozbawionych ciepłej wody mieszkańców, ale i pracowników MPEC, którzy
trzymając w ręku szczegółowy, rozpisany
na godziny harmonogram koniecznych do
przeprowadzenia prac, uwijają się z jego

MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO

realizacją niczym w ukropie. Nie ma wówczas w MPEC-u ważniejszych zadań i ważniejszych spraw, niż jak najszybsze ponowne uruchomienie systemu i dostarczenie
ciepłej wody do mieszkań naszych odbiorców. Dlatego też prosimy Państwa o wyrozumiałość i odrobinę cierpliwości.
Jest też i dobra wiadomość. Tegoroczna
kilkudniowa przerwa remontowa będzie
najprawdopodobniej ostatnią, gdyż od
przyszłego roku sieć ciepłowniczą, oprócz
dotychczasowego źródła ciepła, zasilać
będzie także budowana aktualnie elektrociepłownia, co pozwoli na wyłączenie
i prowadzenie prac remontowych na obecnie pracujących kotłach, praktycznie przez
całe lato.
MK
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NOWA – JESZCZE PROSTSZA
PROCEDURA PRZYŁĄCZANIA
BUDYNKÓW DO SYSTEMU
CIEPŁOWNICZEGO
Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom naszych odbiorców, od 1 kwietnia
b.r. Zarząd MPEC-u postanowił zmodyfikować procedurę przyłączeniową,
w szczególności na pierwszym jej etapie
i wprowadzić równoległy, uproszczony
tryb.
Analiza składanych w ubiegłych latach
przez potencjalnych odbiorców „Wniosków
o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu” wykazała, że znaczna część wnioskodawców przerywała procedurę przyłączeniową
na etapie otrzymania wydanych przez MPEC
warunków technicznych, nawet w sytuacjach, gdy przyłączenie do sieci ciepłowniczej danego obiektu byłoby technicznie
możliwe i według przeprowadzonych przez
nas symulacji, zasadne z ekonomicznego
i ekologicznego punktu widzenia.
Stosowana dotychczas jednolita ścieżka
procedury przyłączeniowej powodowała,
że każdy ze złożonych „Wniosków o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu”
traktowany był jak wniosek podmiotu,
który wstępnie zdecydował się na przyłączenie swojej nieruchomości do sieci, co
już na samym początku rodziło konieczność podania przez wnioskodawcę szeregu danych i informacji, którymi często
na tym etapie zainteresowany jeszcze nie
dysponował, takich jak np. parametry instalacji odbiorczej, dokładna wartość mocy
zamówionej itp. Tymczasem, jak wykazały
wspomniane analizy, znaczna część wnioskodawców prowadziła w ten sposób jedynie wstępne rozeznanie dostępnych
rozwiązań technicznych i potencjalnych
możliwości ogrzewania danego budynku
Ciepłem Systemowym dostarczanym przez
naszą Spółkę.
Dlatego też, aby ułatwić tego typu wnioskodawcom uzyskanie informacji o możliwości lub braku możliwości przyłączenia
wskazanych przez nich obiektów do sieci
ciepłowniczej oraz skrócić czas poświęcany
przez nich na przygotowanie wniosku, zdecydowaliśmy się wprowadzić dodatkowy,

uproszczony tryb ich udzielania. Zgodnie
z tym trybem, wnioskodawca może wypełnić i przesłać do naszego przedsiębiorstwa
w formie papierowej lub elektronicznej formularz wnioskowy pn. „Zapytanie o możliwość przyłączenia obiektu do miejskiej
sieci ciepłowniczej” zawierający tylko
niezbędne dane i informacje. Po otrzymaniu wspomnianego wniosku, MPEC w ciągu 30 dni przedstawi wnioskodawcy informację o możliwości lub
braku możliwości
przyłączenia
wskazanej
we

technicznych wraz z propozycją umowy
przyłączeniowej.
Warto zaznaczyć, że opisany powyżej
tryb uproszczony nie zastępuje dotychczas
stosowanej procedury przyłączeniowej,
wszczynanej złożeniem „Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej obiektu”. Jeżeli wnioskodawca
dysponuje informacjami niezbędnymi do
wypełnienia wniosku przyłączeniowego
oraz jest zainteresowany uzyskaniem warunków technicznych
i bardziej szczegółowych
informacji dotyczących terminu, trybu i zasad na
Złożenie „Zapytania o możliwość
jakich jego

przyłączenia obiektu do miejskiej sieci
ciepłowniczej”, jak również wniosku
przyłączeniowego jest bezpłatne i nie
rodzi po stronie wnioskodawcy żadnych
zobowiązań finansowych i prawnych
z tym związanych. Do czasu podpisania
umowy przyłączeniowej, w dowolnym
momencie wnioskodawca może
zrezygnować z przyłączenia swojego
obiektu do sieci ciepłowniczej, bez
ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji
finansowych i prawnych z tego tytułu.
wniosku
nieruchomości do sieci
ciepłowniczej.Jeżeli
przedstawione przez MPEC
informacje i ogólne warunki zyskają akceptację wnioskodawcy, będzie mógł on
złożyć zawierający bardziej szczegółowe
informacje techniczne i prawne „Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej obiektu”
(wniosek przyłączeniowy), wszczynając
tym samym procedurę przyłączeniową, kończącą się wydaniem warunków
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nieruchomość może zostać przyłączona
do sieci ciepłowniczej, może oczywiście
z pominięciem trybu uproszczonego od
razu złożyć wniosek przyłączeniowy.
Nowe wnioski wraz ze szczegółowym
opisem procedury przyłączeniowej dostępne są na naszej stronie internetowej
pod adresem www.mpec.przemysl.pl
SP i MK
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EKOLOGICZNA AKCJA INFORMACYJNA

20 STOPNI DLA KLIMATU
NIE MARNUJMY CIEPŁA
Wielu mieszkańców naszego miasta zwróciło
z pewnością uwagę na sporych rozmiarów
baner zawieszony na elewacji kamienicy przy ul.
Ratuszowej, informujący o tytułowej akcji. Dzisiaj
chcielibyśmy nieco szerzej poinformować Państwa
o jej założeniach i celach, gdyż wbrew pozorom
chodzi coś znacznie więcej, niż tylko o oszczędzanie
ciepła.

Co prawda wiosenna pogoda i końcówka sezonu grzewczego przywodzą na myśl
zupełnie inne problemy i skojarzenia, niż
„optymalne zasady korzystania z ogrzewania”, jednak akcja „20 stopni dla klimatu”
oraz promowane przez nią zachowania,
zasady, a nawet w pewnej mierze styl życia, daleko wykraczają poza problematykę grzewczą i mogą, a nawet powinny być
stosowane, niezależnie od temperatury za
oknem i pory roku.
Przemyski MPEC od lat prowadzi społeczne akcje informacyjne, daleko wykraczające poza obszary problemowe zakreślone charakterem jego działalności.
Zdrowotne skutki spalania śmieci w przydomowych piecach i kotłach, niebezpieczeństwo pożarowe i jego przyczyny,
zagrożenia dla zdrowia i życia związane
z tlenkiem węgla, to tylko niektóre z nich.
Nie stronimy jednak także od wszelkich
działań przypominających naszym odbiorcom i użytkownikom Ciepła Systemowego
o najważniejszych zasadach racjonalnego
korzystania z ciepła. Temu celowi służyły
m.in. plakaty z „Dekalogiem ogrzewania”
i „Poradniki odbiorcy Ciepła Systemowego”,
które część mieszkańców Przemyśla mogła
znaleźć w swoich skrzynkach pocztowych,
natomiast każdy bez trudu znajdzie je na
naszej stronie internetowej.
Na przełomie jesieni i zimy 2020r. postanowiliśmy nie tylko przypomnieć przemyślanom o najważniejszych zasadach
korzystania z ciepła: utrzymywania optymalnej temperatury w poszczególnych
pomieszczeniach i jej dostosowywania
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do aktualnych potrzeb, zamykania drzwi
i okien na klatkach schodowych, wietrzenia
mieszkań przy zakręconych grzejnikach,
itd. oraz zachęcić ich do zmiany nawyków. Akcja „20 stopni dla klimatu”, bo o niej
mowa, miała ich również wyrwać ze strefy „behawioralnej stagnacji” oraz zachęcić
do przeanalizowania faktycznych potrzeb
(nie tylko termicznych), jak również zwrócić

uwagę na skutki – przełożenie indywidualnych decyzji w tym zakresie na zużycie
zasobów i ilość wytwarzanych odpadów.
To, że nie widzimy za oknem wysypiska
śmieci, hałd węgla oraz tysięcy ton ropy,
gazu i innych paliw, których zużycie wymusza zwiększenie temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach o każdy 1oC, to
wcale nie oznacza, że tego nie ma i że nas
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to nie dotyczy. Dotyczy! Zużycie dodatkowych zasobów liczonych w milionach ton
oddziałuje także na nasze życie. Nawet jeśli
nie widać tego na pierwszy rzut oka.
Zdaniem ekspertów Politechniki
Warszawskiej, obniżenie we wszystkich
mieszkaniach w Polsce temperatury zaledwie o 1oC skutkowałoby roczną emisją CO2 o 5%, czyli aż o 1 mln ton. 1 milion
ton dwutlenku węgla!!!
Ale postępowanie zgodnie z najlepiej
rozumianymi zasadami ekologii, które
chcemy promować i do czego zachęcać, to
przecież nie tylko zużycie opału i emisja
dodatkowych tysięcy ton pyłów i gazów do
atmosfery. Obniżenia temperatury w pomieszczeniach, szczególnie tych rzadziej
użytkowanych, do tytułowych 20 oC to
tylko jeden z wielu elementów – zestawu
prostych zasad Less Waste, których zastosowanie w codziennym życiu prowadzi
do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów i zużywanych zasobów. A przy tym
dodatkowe korzyści odniesie także nasz
portfel. I co równie istotne, nie są to ideologiczne wymysły pseudoekologów ostatniej
godziny. To rozwiązania i zasady doskonale znane i na co dzień stosowane jeszcze
przez nasze babcie i dziadków, którzy jeśli
coś się zepsuło, to naprawiali a nie wyrzucali i kupowali nowe. Na zakupy chodzili
z płóciennymi torbami a nie plastikowymi

reklamówkami, używali szklanych butelek
i słoików a nie „pet-ów”, zaś za podstawowy środek komunikacji uważali własne
nogi, nie zaś samochód, którym niektórzy
najchętniej, jakby się tylko dało, jeździliby
nawet z pokoju do kuchni we własnym
mieszkaniu. Oszczędnie i w sposób bardzo racjonalny korzystali też z energii i jej
nośników.
Oczywiście u podstaw tych i wielu innych zachowań i przyzwyczajeń promowanych przez nas jako zasady Less Waste,
leżały także, a może przede wszystkim
mocne przesłanki ekonomiczne, a czasami także brak innych możliwości. Niezależnie jednak od motywacji, ich wpływ na
środowisko naturalne i przestrzeń w której
żyjemy jest nie do przecenienia.
Uznaliśmy, że wspomniane zasady ograniczenie zużycia zasobów naturalnych
i ilości wytwarzanych śmieci doskonale
uzupełniają się z promowanym przez nas
od lat racjonalnym korzystaniem z ciepła,
tworząc spójny i kohenrentny zbiór zasad. I postanowiliśmy przypomnieć o nich
mieszkańcom Przemyśla akcją pn. „20
stopni dla klimatu”, prowadzoną w ramach
o wiele szerszego programu „Edukacji ekologicznej dla małych i dużych”, którą nieco
szerzej opisaliśmy w poprzednim numerze
Magazynu Ciepła Systemowego.
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EKOLOGICZNA AKCJA INFORMACYJNA

Aby jednak cała akcja odniosła zamierzony efekt a informacja o jej założeniach
i celach dotarła do jak najszerszego grona
mieszkańców naszego miasta, z propozycją współpracy zwróciliśmy się zarówno
do naszego biznesowego partnera – spółki
PGNiG „TERMIKA” S.A., jak i do 9 największych administratorów i zarządców nieruchomości: PSM, PGM, S.M. Metalowiec, TBS,
Nieruchomości Pruchnik, Nieruchomości
Galiszkiewicz i Foryś, DOM-BUD, Agencja
KA-MA, Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów. Założenia akcji przedstawiliśmy także Prezydentowi Miasta Przemyśla
Wojciechowi Bakunowi, ze strony którego
spotkaliśmy się ze zrozumieniem i życzliwym wsparciem.
Dzięki przystąpieniu do akcji wszystkich
wspomnianych wyżej partnerów i ich aktywności, na tablicach ogłoszeniowych lub
innych zwyczajowo przyjętych miejscach
do ekspozycji tego typu informacji, w poszczególnych budynkach „zawisło” niemal
1500 plakatów informujących o akcji „20
stopni dla klimatu”. Do skrzynek pocztowych mieszkańców trafiło natomiast prawie 15.000 ulotek informacyjnych. O akcji,
jej założeniach i celach przypominał także
zawieszony na elewacji kamienicy przy ul.
Ratuszowej sporych rozmiarów baner, który trudno było przeoczyć. Lokalny wymiar
akcji wspierany był działaniami ogólnopolskimi prowadzonymi w rozgłośniach
radiowych i Internecie przez Program Promocji Ciepła Systemowego.
I w tym miejscu chcielibyśmy gorąco
podziękować, zarówno władzom samorządowym naszego miasta, spółce PGNiG
TERMIKA S.A., jak również wszystkim administratorom i zarządcom nieruchomości,
którzy wsparli wspomnianą akcję. Bez ich
pomocy i zaangażowania, jej przeprowadzenie w zaprojektowanym wymiarze byłoby zwyczajnie niemożliwe, szczególnie
w obecnej pandemicznej rzeczywistości.
Raz jeszcze serdecznie dziękujemy, licząc
równocześnie na Państwa współpracę przy
realizacji podobnych projektów i akcji informacyjnych w przyszłości.
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Baner akcji informacyjnej "20 stopni dla klimatu" przy ul. Ratuszowej
Pozostaje oczywiście jeszcze jedno
istotne pytanie – o skuteczność całej akcji
oraz jej przełożenie na bieżące zachowania
adresatów. I tutaj uczciwie należy stwierdzić, że ani się nie spodziewaliśmy, ani nie
oczekiwaliśmy szybkich i widocznych na
pierwszy rzut oka efektów. Jedną akcją,
nawet najlepiej zaprojektowaną i przeprowadzoną nie zmieni się przyzwyczajeń
i nawyków utrwalanych przez kilkanaście
albo i kilkadziesiąt lat. Edukowanie i budowanie świadomości to proces żmudny
i długotrwały, zaś o ocenę jego skuteczności można się pokusić z dłuższej perspektywy czasowej, a i to tylko w określonych okolicznościach i z wykorzystaniem
subtelnych narzędzi analitycznych. Nie ma
jednak innej drogi i czasami ważniejsze
jest zwrócenie uwagi na określony problem, zachęcenie do przeanalizowania zachowań i ich skutków, na które na co dzień

najczęściej nawet nie zwracamy uwagi,
niż uzyskanie natychmiastowych, namacalnych efektów. Chociaż są i takie. Odbieraliśmy od mieszkańców sygnały a nawet
prośby o interwencje u zarządców nieruchomości, którzy zdaniem zgłaszających
uczestniczą w akcji, jednak mają ciągnące
się od lat problemy z optymalizacją wykorzystywania energii i innych zasobów, co
przekłada się w efekcie m.in. na wysokość
ponoszonych przez mieszkańców opłat.
Można to oczywiście potraktować jako
pierwsze jaskółki, które jak wiadomo wiosny nie czynią, jednak mamy nadzieję, że
ziarno zostało zasiane i prędzej czy później
doczekamy się i plonów.
MK
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INWESTYCJE MPEC
W LATACH 2020 – 2021
Tradycyjnie już w wiosenno-letnim wydaniu Magazynu
Ciepła Systemowego przedstawiamy Państwu
krótki przegląd inwestycji związanych z rozwojem
systemu ciepłowniczego, zarówno tych, które zostały
przeprowadzone w roku ubiegłym, jak i planowanych
do wykonania w roku bieżącym.

Budynek Sądu powstający przy ul. Mickiewicza

Niestety, „pandemiczny” rok 2020 niezbyt sprzyjał podejmowaniu śmiałych
wyzwań inwestycyjnych, co dotyczyło
nie tylko przedsiębiorców i developerów,
ale także instytucji, spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych oraz osób fizycznych,
planujących podnieść standard swoich
domów i mieszkań, w tym zmienić dotychczasowy sposób ogrzewania np. na Ciepło
Systemowe. Wielu odbiorców wstrzymało się z realizacją tego typu zamierzeń,
w efekcie czego kolejne zadania wypadały
ze stopniowo redukowanego planu inwestycyjnego MPEC.
Biorąc pod uwagę generowaną przez
sytuację epidemiczną niepewność ekonomiczną, w uzasadnionych przypadkach
MPEC wyraził zgodę na modyfikację treści
zobowiązań, terminów a nawet odstąpienie od naliczania opłat oraz stosowania

innych, przewidzianych umowami sankcji.
W bieżącym roku obserwujemy powolne
odradzanie się inwestycji mieszkaniowych, co znajduje odzwierciedlenie w planie inwestycyjnym MPEC na rok 2021.
Największym zadaniem inwestycyjnym
zrealizowanym „na sieci ciepłowniczej”
w roku 2020 była przebudowa, a właściwie wykonanie nowej sieci ciepłowniczej
wysokoparametrowej doprowadzającej
ciepło do poszczególnych budynków zlokalizowanych na terenie byłej bazy WKTS
przy ul. Monte Cassino. W efekcie realizacji
tego zadania, ułożonych zostało 198 m.b.
sieci oraz zamontowany 1 węzeł cieplny.
Kolejne 2 węzły zostały sfinansowane
i wykonane przez odbiorców. Wspomniana
inwestycja, co prawda nie spowodowała
przyłączenia do sieci nowych obiektów,
jednak, co równie istotne, uporządkowała
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gospodarkę ciepłowniczą w rejonie na którym była realizowana oraz uelastyczniła
i dostosowała parametry dostarczanego
ciepła do oczekiwań i potrzeb użytkowników poszczególnych nieruchomości.
Całkowity koszt realizacji tej inwestycji
wyniósł 380 tys. zł.
Istotną inwestycją przyłączeniową,
głównie z ekologicznego punktu widzenia, było wykonanie przyłącza ciepłowniczego, węzła cieplnego i przyłączenie do
systemu ciepłowniczego budynku przy ul.
Franciszkańskiej 18 z 14 lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, ogrzewanymi dotychczas głównie z wykorzystaniem pieców
węglowych.
Ponadto wybudowane i uruchomione
zostały węzły cieplne w budynkach przy
ul. Puszkina 3, Kraszewskiego 7, Bielskiego
44D i Piotra Skargi 18, do których przyłącza
ciepłownicze zostały doprowadzone w latach poprzednich.
Ogrzewanie systemowe uzyskało także
14 lokali mieszkalnych położonych w budynkach przyłączonych do systemu ciepłowniczego w ubiegłych latach.
Łącznie w roku 2020 zostało ułożonych 232 m.b. sieci ciepłowniczej
i wybudowanych 6 węzłów cieplnych.
Całkowity koszt realizacji wspomnianych
inwestycji wyniósł 443 tys. zł, zaś sumaryczna wielkość zamówionej mocy cieplnej
(docelowa) dla obiektów przyłączonych do
systemu ciepłowniczego w roku 2020 wyniosła 0,5 MW.
O wiele bardziej kosztowny był jednak
drugi komponent planu inwestycyjnego
zrealizowany w roku 2020, a mianowicie
modernizacja kotła K3 – jednego z czterech w jaki wyposażona jest ciepłownia Zasanie. Szczegółowo o tej inwestycji, przyczynach i efektach jej przeprowadzenia
pisaliśmy zarówno na naszej stronie internetowej, jak i w poprzednim numerze Magazynu Ciepła Systemowego, dostępnym
dla wszystkich zainteresowanych w formie
papierowej i elektronicznej. Inwestycja zakończyła się zgodnie z planem i pod koniec
listopada 2020r. zmodernizowany kocioł
K3, po uzyskaniu wszelkich niezbędnych
świadectw został przekazany do eksploatacji i włączony do systemu ciepłowniczego.
Realizacja tej inwestycji modernizacyjnej pochłonęła kwotę 9,1 mln zł.
Pomimo wciąż trwającej epidemii COVID-19, plany inwestycyjno-rozwojowe
MPEC na rok 2021, powiązane z planami
i pracami prowadzonymi przez developerów w naszym mieście, rysują się optymistyczniej niż w roku 2020.
Tegoroczny plan inwestycyjny został
zatwierdzony Uchwałą Zarządu Spółki
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która będzie musiała zostać wykonana,
aby przyłączyć wspomniane budynki do
systemu ciepłowniczego, szacujemy na ok.
1,6 mln zł
Ponadto wybudowane zostanie przyłącze ciepłownicze do budynku sądu wznoszonego przy ul. Mickiewicza.
Z uwagi na znaczne zróżnicowanie
wysokościowe terenu na którym zlokalizowane są obiekty ogrzewane Ciepłem
Systemowym, w celu poprawy parametrów
hydraulicznych sieci w okolicach Rynku
zostanie wybudowana przepompowania.
Jej włączenie do systemu ciepłowniczego
umożliwi poprawę parametrów zasilania

w ciepło budynków położonych przy ul.
Kapitulnej i Tatarskiej. Koszt jej wykonania
szacujemy na ok. 85 tys. zł
Najbardziej kosztochłonną tegoroczną inwestycją realizowaną przez MPEC
będzie budowa sieci ciepłowniczej w kadłubie mostu Brama Przemyska. Stanowić
ona będzie kolejne połączenie systemów
ciepłowniczych w lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części naszego miasta. Koszt tej
inwestycji wyniesie ok. 2,7 mln zł, jednak
jej realizacja jest kluczowa, zarówno ze
względów bezpieczeństwa zasilania Ciepłem Systemowym budynków położonych
w prawobrzeżnych dzielnicach Przemyśla,

Franciszkańska 18
Nr 2/2021 z dnia 26.01.2021r. i opiewa na
łączną kwotę niemal 7,9 mln zł
Zgodnie z tym dokumentem, w ramach
modernizacji istniejącej infrastruktury
ciepłowniczej MPEC planuje wymianę 4
węzłów cieplnych (przy ul. Hoffmanowej
3, 29-go Listopada 12, Glazera 44, Kraszewskiego 7A) oraz wykonanie przyłącza i oddzielnego węzła cieplnego dla budynku
ZUS-u przy ul. Brodzińskiego 6. Planujemy
także przeprowadzenie modernizacji przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul.
Hoffmanowej 3.
Łączny koszt wspomnianych prac modernizacyjnych infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej został oszacowany na ok.
508 tys. zł.
W segmencie inwestycji rozwojowych,
największą tego typu inwestycją, pod
względem kosztów jej wykonania oraz
przyszłego zapotrzebowania na ciepło,
będzie przyłączenie do sieci ciepłowniczej dwóch budynków przy ul. Tatarskiej:
budynku byłego internatu przy ul. Tatarskiej 4, adaptowanego obecnie na budynek
mieszkalny i wznoszonego w jego sąsiedztwie kolejnego wielolokalowego budynku
mieszkalnego.
Do sieci ciepłowniczej przyłączone
zostaną także kolejne 2 budynki powstającego osiedla mieszkaniowego przy ul.
Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, 3 budynki
mieszkalne wznoszone przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego oraz będący
w budowie, wielolokalowy budynek przy
ul. Leszczyńskiego.
Łączny koszt infrastruktury ciepłowniczej (sieci, przyłączy i węzłów cieplnych),
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Wielolokalowy budynek mieszkalny wznoszony przez dewelopera - spółkę Wikana przy ul.
Leszczyńskiego.

Miniosiedle mieszkaniowe wznoszone przez spółkę Beyer Group przy ul. Żołnierzy I Armii
Wojska Polskiego
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jak również dla umożliwienia dalszej planowanej rozbudowy systemu ciepłowniczego w tej części naszego miasta.
Łącznie w roku 2021 MPEC planuje
wybudowanie ok. 1,6 km sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz 8 węzłów
cieplnych.
Koszt inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej ujętych w planie
inwestycyjnym na rok 2021 został oszacowany na ok 1,6 mln zł
Sumaryczna wielkość zamówionej
mocy cieplnej (docelowa) dla obiektów,
których przyłączenie do sieci ciepłowniczej zostało zaplanowane na rok 2021
wynosi 1,6 MW.
Tegoroczny plan inwestycyjny MPEC
uwzględnia także prace, które zostaną
przeprowadzone w źródle ciepła – ciepłowni Zasanie. Obejmą one m.in. prace
modernizacyjne kotła K4 oraz rozdzielni.
Na ten cel zostanie przeznaczona kwota ok.
0,6 mln zł.
Łączne nakłady na inwestycje rozwojowe, ujęte w planie inwestycyjnym
MPEC na rok 2021 wyniosą ok. 6,2 mln zł.
Jednak rozbudowa systemu ciepłowniczego odbywała się będzie nie tylko
w ramach planu inwestycyjnego MPEC,
ale również jako element programu „Ekologiczny Przemyśl”, realizowanego przez
Gminę Miejską Przemyśl, w którym nasza
Spółka uczestniczy w charakterze Partnera
projektu.

Miniosiedle mieszkaniowe powstające przy ul. Tatarskiej.

MK i SP
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ZABYTKI

PRZEMYSKIE ZABYTKI OGRZEWANE
CIEPŁEM SYSTEMOWYM
KAMIENICA GIŻOWSKICH –
MIKROKOSMOS HELENY DEUTSCH
W poprzednich numerach
MCS-a przedstawiliśmy
Państwu pokrótce historię
dwóch przyrynkowych
kamienic: Rynek 5 (tzw.
kamienicy Cegiełczyńskiej)
i Rynek 15 (kamienicy
Stramszewiczowskiej).
Dzisiaj w cyklu „Przemyskie
zabytki ogrzewane Ciepłem
Systemowym” prezentujemy
kamienicę położoną znacznie
poniżej linii zabudowy
północnej pierzei rynkowej,
u zbiegu ulic Kościuszki
i Ratuszowej, jednak noszącą
numer administracyjny
Rynek 26.

Rynek 26 - obecnie

Kamienica nosząca obecnie adres Rynek
26, (pod koniec XIX wieku nosiła nr administracyjny 27, zaś od ok. roku 1910 do czasów
po II wojnie światowej – Rynek 28) nie jest co
prawda tej klasy zabytkiem architektury jak
opisywane w poprzednich numerach Magazynu Ciepła Systemowego przemyskie budowle, jednak warta naszej uwagi, głównie
ze względu na swoją historię oraz znanych
przemyślan, którzy w różnych okresach
w niej mieszkali.
Budynek w części frontowej (południowej) i zachodniej wzniesiony został w I połowie XIX wieku, częściowo na miejscu po
byłym kościele OO. Bonifratrów, rozebranym pod koniec XVIII lub na początku XIX
wieku. Przed 1890r. kamienica została przebudowana i rozbudowana, uzyskując obecny charakterystyczny, nieco monumentalny
wygląd. Autorem projektu przebudowy był
najprawdopodobniej ówczesny budowniczy miejski Jan Łapiński.
Pod względem architektonicznym,
kamienica Rynek 26 jest budynkiem 3
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piętrowym i 4 kondygnacyjnym, założonym
na rzucie prostokąta, z otwartą przestrzenią
wewnątrz, tzw. studnią. Lokale na parterze
budynku pełnią funkcje handlowo-usługowe, natomiast lokale na pozostałych kondygnacjach funkcje mieszkalne (łącznie 41).
Budynek posiada dwie klatki schodowe oraz
4 wejścia do piwnic. Do części mieszkań
z klatek schodowych prowadzą galerie, dobrze widoczne z wewnętrznego podwórza.
Ponieważ przebudowana pod koniec
XIX w. kamienica miała w zamierzeniach
jej właścicieli (w „Wykazie ulic, placów i domów w mieście Przemyślu" z 1895r. jako właściciel „realności” figuruje Stanisław Giżowski, w roku 1910 Feliks Giżowski, zaś w 1932r.
Feliks i Celestyna Giżowscy) pełnić funkcję
typowej „czynszówki” przeznaczonej raczej dla niezbyt zamożnych rodzin, dlatego
też, nie tylko jej wyposażenie w urządzenia
oraz instalacje techniczne i sanitarne było
dosyć ubogie, nawet jak na ówczesne standardy, ale i estetyka budowli budziła wiele
zastrzeżeń i krytycznych uwag. Jak pisał

w Przewodniku Przemysłowym z 1890r.
Marceli Pilecki „Ostatnią z prac pana Łapińskiego jest dom pana Giżowskiego w Rynku.
Ile pan Łapiński w budowie tego domu miał
udziału, nie wiemy na pewno, ale już jako
budowniczy miejski nie powinien był dopuścić do tego, ażeby miejsce tak wspaniałe,
tak niekorzystnie zabudowano. Widok tego
domu od strony Sanu przypomina wschodnie budowy azyatyckie”. Po II wojnie światowej kamienica została upaństwowiona, zaś
jej ówcześni mieszkańcy jeszcze na przełomie lat 50 i 60 XX w. byli przez lokalnych
urzędników „uszczęśliwiani” przymusowymi dokwaterowaniami do mieszkań całkowicie obcych i nieznanych osób.
Ze względów architektonicznych i estetycznych uwagę zwraca przede wszystkim
część frontowa kamienicy (szczególnie po
ostatnim remoncie), która na szczęście nie
uległa zmianie przy jej przebudowie przeprowadzonej pod koniec XIX w. Dziewięcioosiowa elewacja frontowa posiada trzy
ryzality: dwa skrajne dwuosiowe i jeden
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Projekt częściowej rozbiórki i obniżenia budynku Rynek 26 z 1972r.
środkowy jednoosiowy. Ryzality zaakcentowane są pilastrami, zwieńczone trójkątnymi
szczytami z okulusami pośrodku. W środkowym ryzalicie mieści się brama wjazdowa.

Między ryzalitami na I i II piętrze znajdują się balkony o ozdobnych metalowych
balustradach. Otwory okienne osadzone
są natomiast w profilowanych opaskach.

Parter budynku boniowany, natomiast
jego elewację wieńczy gzyms, pod którym
znajduje się fryz o motywach kwiatowych.
Podczas przeprowadzonego w 2012

Rynek 26 w 2 połowie lat
60 XX w. Fot. A. Wajda
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roku generalnego remontu budynku, niektóre ozdobne motywy architektoniczne
zostały umieszczone także na pozostałych
elewacjach.
Niewiele osób wie, że na początku lat 70
XX w. został opracowany projekt częściowej rozbiórki budynku. W roku 1972 mgr inż.
Arch. Zdzisław Markowiak z Biura Projektów Pracowni Konserwacji Zabytków w Jarosławiu na zlecenie MZBM w Przemyślu
opracował „Projekt koncepcyjny obniżenia
budynku przy Placu Wielkiego Proletariatu
26” o jedną oraz o dwie kondygnacje (łącznie o 4,6 m lub 8,4 m w zależności od realizowanego wariantu) w celu odsłonięcia osi
widokowej z Zasania na zabudowania Starego Miasta. Ten kosztowny a zarazem kontrowersyjny projekt miał zostać zrealizowany
przy okazji kapitalnego remontu kamienicy.
Do remontu jak wiadomo nie doszło przez
następnych kilkadziesiąt lat a sam projekt
rozbiórki górnych kondygnacji budynku
został na szczęście przez ówczesnych decydentów zarzucony.
Kamienica Rynek 26 podlega prawnej
ochronie konserwatorskiej. Część frontowa budynku została w dniu 28.02.2008r.
wpisana przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru
zabytków nieruchomych pod nr A-245. Ponadto cały budynek, stanowiąc komponent
historycznej zabudowy Placu Rynkowego
w Przemyślu, podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie decyzji z dnia 24

Projekt obniżenia budynku - 1972
lutego 2009r. nr A-331. Z racji swojej lokalizacji w tzw. strefie „A” historycznego układu
urbanistycznego został on również wpisany
do rejestru zabytków pod nr A-1493 decyzją
z dnia 20 maja 1972r. Jest on także zlokalizowany na terenie przemyskiego zespołu staromiejskiego uznanego rozporządzeniem
Prezydenta RP z dnia 10 grudnia 2018r. (Dz.U.
2018 poz. 2419) za Pomnik Historii.

Starsi mieszkańcy Przemyśla pamiętają
z pewnością sklepy i zakłady usługowe funkcjonujący na parterze budynku Rynek 26: jeden z największych w mieście zakładów szewskich, funkcjonującą w latach 60 i 70, dobrze
zaopatrzoną jak na ówczesne czasy Składnicę
Harcerską, sklep z nowatorskimi wyrobami nabiałowymi, a nawet suszarnię nasion i owoców
leśnych. Przez całe lata 80 cały parter budynku

W tle fasada budynku
Rynek 26 - kadr
z filmu z 1915r.
dokumentującego wizytę
Cara Rosji Mikołaja II
w Przemyślu.
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zajmował natomiast Pewex, czyli „ekspozytura
zachodniego, lepszego świata” w którym, jak to
śpiewa Jacek Stęszewski:
„wśród pachnących półek zachodnich towarów,
karmimy swe oczy, by mieć o czym śnić,
wdychamy powietrze zielonych towarów,
marzymy przez chwilę jak mogłoby być.”
Po roku 1990 w części parterowej budynku mieściło się m.in. szereg sklepów, punkt
naprawy sprzętu AGD, Centrum Informacji
Turystycznej, punkt konsultacyjno-doradczy Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz wciąż funkcjonująca księgarnia Libera. Od kilku lat mieści się tu także
bardzo klimatyczna „Kawiarnia Libera”.
Jednak kamienica Rynek 26 to nie tylko architektura i funkcje gospodarcze. To
również, jak to określiła jedna z najbardziej
znanych jej mieszkanek, córka adwokata dra
Wilhelma Rosenbacha Helena z Rosenbachów Deutsch - społeczny mikrokosmos.
W swojej książce pt. „Konfrontacja z samą
sobą”, ta pochodząca z Przemyśla psychoanalityczka opisała swoisty konglomerat
mieszkańców wspomnianej kamienicy, ich
zwyczaje, przeżycia, dramaty, wydarzenia,
które wryły się w pamięć kilku a następnie
kilkunastolatki, a także widziane z takiej
właśnie perspektywy głębokie zróżnicowanie ekonomiczne i generowaną przez nie
społeczną stratyfikację, która jednakże nie

blokowała relacji interpersonalnych pomiędzy ludźmi, należącymi wszakże do bardzo
różnych, odległych od siebie mikroświatów.
Ale Helena Deutsch to nie jedyna znana mieszkanka kamienicy Rynek 26. W latach 90 XIX wieku na I piętrze kamienicy,
po sąsiedzku z Rosenbachami, mieszkało
małżeństwo Wincenta i Leonard Tarnawscy,
których chyba nikomu, kto interesuje się historią naszego miasta prezentować specjalnie nie trzeba. Państwo Tarnawscy zajmowali siedmiopokojowe mieszkanie, z czego
3 pokoje przeznaczone były na kancelarię
adwokacką Leonarda.
Latem 2020r. „Centrum Światów Jest Tutaj” wyszło z inicjatywą upamiętnienia Heleny Deutsch, Wincenty Tarnawskiej oraz Oleny
Kulczyckiej – ukraińskiej malarki, poprzez
umieszczenie stosownej tablicy na elewacji
budynku. Nieodsłonięta tablica została jednak zniszczona.
Jak już zostało wcześniej wspomniane,
poszczególne lokale mieszczące się w kamienicy Rynek 26 były bardzo skromnie
wyposażone, zarówno w instalacje sanitarne, jak i grzewcze. Do dyspozycji mieszkańców były jedynie wspólne suche ustępy,
zaś łazienka była niedostępnym luksusem.
Pierwsze łazienki i ubikacje w mieszkaniach były urządzane dopiero w latach 60
XX w. Do ogrzewania pomieszczeń służyły

natomiast piece i kuchnie węglowe, których
przy 41 lokalach w budynku zlokalizowanym
w samym centrum Przemyśla była w sumie
ponad 100!!! Jak wspominała przywoływana już Helena Deutsch, „Drugie schody
były używane przez nosiwodów i dostawców opału, którzy w ogromnych ilościach
przywozili drewno potrzebne do podtrzymywania ognia w naszych wielkich piecach,
płonących dzień i noc”.
W roku 2012 do budynku została doprowadzona sieć ciepłownicza i wybudowany
węzeł cieplny. Równocześnie wybudowano
instalację odbiorczą doprowadzającą ciepło
na cele grzewcze i przygotowania ciepłej
wody użytkowej do poszczególnych mieszkań. Od listopada 2012r. Ciepło Systemowe
sukcesywnie zasila kolejne mieszkania i lokale
użytkowe, dzięki czemu wyłączonych z użytkowania zostało już kilkadziesiąt pieców, a co
za tym idzie – dziesiątki dymiących kominów
na dachu odremontowanej kamienicy.
MK
„Projekt koncepcyjny obniżenia budynku"
uzyskaliśmy dzięki uprzejmości pani Izabeli Pelc
i Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Przemyślu, za co składamy serdeczne
podziękowania.
Dziękujemy również panu Andrzejowi Wajdzie długoletniemu mieszkańcowi kamienicy Rynek 26 za
udzielone informacje i pomoc przy pisaniu artykułu.

Rynek 26 - rok 2005
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FOTOWOLTAIKA,
CZYLI ENERGIA ZE SŁOŃCA
W ostatnim numerze Magazynu Ciepła Systemowego zostały
opisane pompy ciepła oraz zasada ich działania, czyli jak
czerpać ciepło z ziemi. Tym razem zajmiemy się sposobem
w jaki możemy pozyskiwać energię elektryczną ze słońca
oraz służącymi do tego celu urządzeniami i instalacjami
fotowoltaicznymi. Jest to z całą pewnością bardzo
obiecujący kierunek rozwoju „zielonej energetyki”, opartej
na odnawialnym i praktycznie niewyczerpalnym źródle,
zapewniającym czystą i darmową energię. Dlaczego więc ten
potencjał wykorzystywany jest wciąż w niewielkim stopniu?
O tym wszystkim przeczytacie Państwo w poniższym artykule.

W ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut
dociera ze Słońca do Ziemi tyle energii, ile
cała nasza cywilizacja zużywa przez cały
rok. Energii mamy więc pod dostatkiem.
Problemem jest jej odebranie, przetworzenie na użyteczną dla nas postać (elektryczną, termiczną) oraz zmagazynowanie. Co
prawda, dysponujemy już niezbędną w tym
celu technologią, wciąż jednak musimy
się mierzyć z problematyką ekonomicznej
opłacalności, konieczną poprawą wydajności, aspektami prawnymi, regulacyjnymi, itd.

Czym jest Fotowoltaika?
Fotowoltaika jest dziedziną energetyki,
która zaczyna rozwijać skrzydła w naszym
kraju. Dla większości Polaków wciąż jednak
jest czymś niecodziennym i z tego powodu
roi się od sceptyków wyszukujących w niej
negatywnych stron. My zaś chcielibyśmy
w obiektywny sposób przybliżyć czytelnikom tę problematykę, zaczynając od wyjaśnienia samego pojęcia „fotowoltaika”.
Fotowoltaika to fizyczny proces, polegający na przemianie energii promieniowania
słonecznego w energię elektryczną. Przemiana ta zachodzi w ogniwach fotowoltaicznych będących elementami panelu
fotowoltaicznego.

przedstawienia, z konieczności w dużym
uproszczeniu, konstrukcji tworzących panele
(moduły) ogniw fotowoltaicznych. Są one zbudowane z materiałów półprzewodnikowych,
z reguły dwuwarstwowych płytek krzemowych, oddzielonych od siebie barierą potencjałów, powstającą w wyniku domieszkowania
górnej warstwy ogniwa (skierowanej w stronę
światła) ujemnie, dolnej zaś – dodatnio. Taka
konstrukcja powoduje, że w górnej warstwie
znajduje się nadmiar elektronów, w dolnej ich
niedobór, zaś na styku warstw - w obszarze bariery potencjałów, tworzy się pole elektryczne.
Teraz trzeba tylko wymusić ruch znajdujących
się w górnej warstwie dodatkowych elektronów, których przemieszczanie się spowoduje
powstanie różnicy potencjałów i w konsekwencji przepływ prądu elektrycznego. I tu

Jak działają panele fotowoltaiczne?
Aby opisać zasadę, na jakiej zachodzi wspomniany proces, należy zacząć od
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Schemat budowy ogniwa fotowoltaicznego

z pomocą przychodzi właśnie światło słoneczne, którego jednostka (foton) pada na
wspomnianą płytkę krzemową ogniwa. Energia pochłanianego przez krzem fotonu wybija elektron z jego pozycji, zmuszając go tym
samym do ruchu, w efekcie czego powstaje
wspomniana już różnica potencjałów.
Z racji fizycznego podobieństwa panele
fotowoltaiczne często są mylone z kolektorami słonecznymi, których konstrukcja
i zasada działania jest jednak nieco inna, zaś
pozyskana ze słońca energia zamieniana
jest nie na energię elektryczną ale na cieplną. Tematem kolektorów słonecznych zajmiemy się w jednym z kolejnych numerów
MCS-a. Dzisiaj skupimy się na fotowoltaice.

Historia powstawania fotowoltaiki
Zjawisko to zostało odkryte po raz pierwszy niemal dwa wieki temu w 1839 roku.
Wówczas to Francuz Alexandre Edmond
Becquerel zaobserwował zjawisko, iż niektóre materiały pod wpływem światła wytwarzają prąd. Później, w 1905 roku Albert
Einstein opublikował pierwszy artykuł opisujący naturę światła. Odkrył on także, że
światło zawiera w sobie energię, za co w 1921
roku otrzymał Nagrodę Nobla.
Pierwszy moduł fotowoltaiczny powstał
dopiero w 1954 roku. Opracowano wtedy
ogniwa generujące mierzalny prąd elektryczny. Jednak ze względu na koszty ich
produkcji fotowoltaika wciąż pozostawała
technologiczną ciekawostką. Zmieniło się
to po przeprowadzeniu przez USA w latach
60 XX kosztownych i szeroko zakrojonych
badań technologicznych, nakierowanych
na wykorzystywanie energii pozyskanej ze
Słońca w projektach kosmicznych. Przeprowadzone wówczas prace badawcze i ich
efekty znacznie przyczyniły się do ogólnego
rozwoju fotowoltaiki.
Zdecydowany przełom nastąpił jednak dopiero w latach siedemdziesiątych
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XX wieku. Dr Elliot Berman, przy wsparciu
finansowym firmy Exxon Corporation, poprzez zastosowanie tańszych materiałów
zaprojektował ogniwo niemal pięciokrotnie
tańsze od wówczas istniejących. Po jego odkryciu nastąpił dynamiczny rozwój fotowoltaiki trwający do dziś.

Szyba hartowana
Folia EVA
Połączone
ogniwa

Najważniejsze parametry paneli
fotowoltaicznych
Kiedy więc znamy już historię oraz ogólną zasadę efektu fotowoltaicznego, poświęcimy większą uwagę kwestii samych paneli
fotowoltaicznych. Na panel fotowoltaiczny
składa się zwykle ok. 60 - 70 ogniw. Standardowe wymiary panelu to ok. 1 x 2 m, zaś
jego grubość to ok. 4 cm. Waga pojedynczego panelu to ok 20 – 22 kg, zaś jego moc znamionowa - 300 – 350 W. W handlu dostępne
są panele fotowoltaiczne o mocach, od 280
Wp, do najmocniejszych z obecnie dostępnych o mocy 400 Wp.
Instalacje fotowoltaiczne skupiają od
kilku do kilkudziesięciu, a nawet kilkuset połączonych ze sobą w łańcuchy (szeregowo) lub macierze (łańcuchy łączone
ze sobą równolegle) modułów.
Co oznaczają te parametry w praktyce?
Przyjrzyjmy się temu na przykładzie panelu o mocy 300 Wp (0,3 kWp). Parametr ten
oznacza, że może on przetwarzać energię
słoneczną na energię elektryczną o mocy
300 W. Aby jednak utrzymać taką wydajność
musi on pracować w optymalnych warunkach, za jakie przyjmuje się natężenia promieniowania słonecznego 1000 W/m2 i temperaturę 25oC. W warunkach odbiegających
od optymalnych, wydajność paneli spada.

Rodzaje paneli fotowoltaicznych
Dostępne aktualnie w ofercie handlowej
panele fotowoltaiczne różnią się między
sobą wieloma parametrami, technologią
produkcji, a przede wszystkim materiałami z których zostały wykonane oraz ceną
i sprawnością (wydajnością). Do najpopularniejszych należą moduły monokrystaliczne
oraz polikrystaliczne.
Moduły monokrystaliczne wykonywane
są z pojedynczych kryształów krzemu ciętych na plastry o grubości 0,1-0,3 mm, przez
co są rozwiązaniem najdroższym, za to wydajniejszym od modułów polikrystalicznych
(wydajność na poziomie 19-21%). Zastosowanie tego rodzaju paneli jest najbardziej
korzystne w sytuacjach, gdy na ich montaż
dysponujemy ograniczoną powierzchnią,
wystawioną na mocne promieniowanie słoneczne. Moduły tego typu mają zazwyczaj
kolor ciemnoniebieski lub czarny.

Rama

Puszka połączeniowa
Podkład
z tworzywa
sztucznego
Przewody ze złączami solarnymi

Z kolei wydajność modułów polikrystalicznych oscyluje w granicach 15-16%. Ten
rodzaj paneli wykonuje się łącząc ze sobą
wiele kryształów krzemu (często przetopione odpady z modułów monokrystalicznych) przez co ich cena jest dosyć atrakcyjna. Moduły tego typu doskonale sprawują
się w polskich warunkach, przy mniejszym
nasłonecznieniu a rozpoznać je możemy po
jasnoniebieskiej barwie.
Rzadziej spotykanym rodzajem modułów są moduły z krzemu amorficznego.
Mają one wydajność rzędu 6-10%. Ze względu na niewielką wagę można zastosować je

Falownik
(inwerter) DC/AC

Budowa modułu fotowoltaicznego
z ogniwami z krzemu krystalicznego
w miejscach, w których nie położylibyśmy
ciężkich paneli mono lub polikrystalicznych.
Ich największym atutem jest stosunkowo
niska cena, wadą zaś niska wydajność.
Oprócz technologii wykonania samych ogniw, panele różnią się też między
sobą metodą łączenia płytek krzemowych
w ogniwach. Nie wchodząc zbyt głęboko
w związane z tym technologiczne szczegóły, możemy wyróżnić 2 podstawowe typy
określane często skrótami:
> MWT – (Metal Wrap Through, czyli „owinięty metalem”)
> HCC – (Half Cut Cells – „ogniwa cięte na pół”)

Możliwy kierunek
przepływu prądu

Rozdzielnica

Moduły
fotowoltaiczne
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Oprócz tego, w zależności od umiejscowienia i rodzaju szynowodów (przewodów)
odprowadzających prąd z poszczególnych
ogniw, jak i elektrod, możemy jeszcze wyróżnić moduły All-Back-Contact oraz SWCT.
Należy jednak mieć na uwadze, że same
panele fotowoltaiczne, chociażby najlepsze, to tylko część instalacji. Z paneli otrzymujemy bowiem prąd stały, a do zasilania
urządzeń w naszych domach potrzebujemy
prądu zmiennego. Do tego niezbędny będzie układ falownikowy (inwerter). Ponadto
optymalizator mocy, regulator ładowania
akumulatorów i pozostały osprzęt.

Sprawność paneli fotowoltaicznych
Jednym z najważniejszych parametrów
modułów fotowoltaicznych jest sprawność,
której znaczna utrata wraz z wiekiem była do
niedawna, oprócz wysokiej ceny, ich zasadniczą wadą. Obecnie producenci paneli gwarantują stosunkowo niewielki spadek ich wydajności wraz z wiekiem, wynoszący średnio
ok. 0,5 - 1% wydajności rocznie. Oznacza to,
że po 25 latach nasze panele wciąż będą miały 75 – 87 % swojej pierwotnej wydajności, co
jest bardzo dobrym wynikiem.

Lokalizacja i montaż paneli
fotowoltaicznych
Dobór właściwego miejsca dla naszej
instalacji uwarunkowany jest wieloma

Instalacja fotowoltaiczna ustawiona na gruncie przy wykorzystaniu konstrukcji montażowej.
Fot. P. Maciejowski
czynnikami. Z reguły instalacje umieszczane są na dachach domów, czy garaży. Równie dobrze możemy je jednak montować na
gruncie, przy użyciu odpowiednich konstrukcji. Montaż paneli na gruncie pozwala
na odpowiedni i dokładny dobór kąta nachylenia (dla Polski jest to około 30 stopni) oraz
umożliwia dobrą wentylację, dostęp serwisowy, itd. Trudno określić wyższość któregoś

Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku. Fot. P. Tokarz
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z rozwiązań. Jeśli chodzi o koszt – nieznacznie wyższa będzie cena instalacji ustawionej na gruncie, ze względu na dodatkowe
rusztowanie. Patrząc natomiast pod kątem
funkcjonalności, wszelkie prace serwisowe,
czy choćby zwykłe czyszczenie paneli jest
ułatwione gdy stoją one na gruncie.
Z pewnością najważniejszym kryterium
decydującym o tym, gdzie najlepiej ustawić

25

moduły, jest ekspozycja na słońce. Im mniej
zacienienia, tym większa wydajność naszej
instalacji. Równie ważna jest dostępność
miejsca, które możemy przeznaczyć na instalację. Pamiętać musimy bowiem, że jeden
panel to ok. 2 m2 zaś instalacja o mocy ok. 5
kW to w zależności od ich rodzaju - 15 – 18
paneli 30-36 m2).W przypadku montażu na
dachu, musimy brać pod uwagę także wytrzymałość jego konstrukcji, którą obciążamy dodatkowymi 300 – 400 kg.
Montaż paneli oraz dodatkowego
osprzętu, jak również podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej można oczywiście wykonać samodzielnie, jednak najlepiej zlecić to zadanie
dysponującej odpowiednimi narzędziami,
doświadczeniem i wiedzą jednej z obecnych
na rynku firm, specjalizujących się w tego
typu instalacjach.

Ile energii można pozyskać z paneli
fotowoltaicznych w ciągu roku?
Instalacja fotowoltaiczna wytwarza energię elektryczną w ciągu dnia. Ma bardzo niski próg startowy – produkuje prąd niemal
od samego świtu. Jedyne czego potrzebuje
to światło dzienne.
To, ile energii wyprodukuje zależy od
kilku czynników, a przede wszystkim od jej
mocy wyrażonej w kWp.
Teoretycznie, z każdego 1 kWp mocy zainstalowanej paneli powinniśmy uzyskać
w ciągu roku w idealnych warunkach ok.
1000 kWh energii. Realnie przyjmuje się, że
wartość ta wynosi 850 – 1020 kWh energii,
w zależności od wielu innych czynników
zewnętrznych, takich jak: kąt nachylenia
paneli, położenie względem kierunków

geograficznych, czy ilość słonecznych dni
w roku.
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kWp,
która posiada 16 paneli po 320 Wp mocy,
wytwarza rocznie ok. 4000 do 5000 kWh
energii elektrycznej. Odpowiada to redukcji emisji CO2 do środowiska o ok. 2200 kg
w ciągu roku.
Jednak kWp jest tylko parametrem
wydajności technicznej. Dla użytkownika
o wiele większe znaczenie ma dostępność
użytkowa, czyli ile z wytworzonej przez jego
instalację energii mogą zużyć znajdujące się
w jego domu urządzenia elektryczne. A na to
wpływ mają także zasady rozliczeń z zakładem energetycznym, o czym będzie mowa
niżej.
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe elementy należy przyjąć, że na każde
zużywane przez nas w skali roku 1000
kWh energii elektrycznej, powinniśmy
zamontować instalację fotowoltaiczną
o mocy 1,25 kWp.
Teraz wystarczy tylko podsumować
roczne rachunki za energie elektryczną,
otrzymany wynik pomnożyć przez 1,25, aby
otrzymać optymalną moc instalacji fotowoltaicznej, która powinna pokryć nasze
zapotrzebowanie.
Według oficjalnych statystyk gospodarstwo domowe 2+2 zużywa rocznie od 1900
kWh do 2500 kWh energii elektrycznej. Single zużywają rocznie około 1000 kWh, a model rodziny 1+1 - 1200-1500 kWh. Przyjmując
więc maksymalne zużycie 2500 x 1,25 = 3125.
Tak więc instalacja fotowoltaiczna o mocy
3,2 – 3,5 kW powinna pokryć w całości zapotrzebowanie energetyczne a rachunki za
energię elektryczną powinny wynieść 0,00
zł.

Ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną zależy
głównie od:
> Nasłonecznienia – w naszym rejonie
przyjmuje się ok. 800 kWh/
> Temperatury – optymalna temperatura
pracy paneli to ok. 25oC, powyżej której
wydajność paneli spada.
> Ekspozycja paneli – najlepiej ustawiać na
stronie południowej, w zimie pod kątem
60 st., a w lecie pod kątem 30 st.
> Zacienienie – jeśli duży obszar paneli
znajdzie się w strefie cienia poprzez np.:
komin, drzewo, wówczas wydajność paneli spada.

Parametry oraz wyniki działania
przez rok przydomowej instalacji
fotowoltaicznej:
Poniżej przedstawiamy najważniejsze
dane i parametry funkcjonującej w rzeczywistości instalacji fotowoltaicznej.
> Lokalizacja: Przemyśl
> Ekspozycja: w kierunku południowym
> Nachylenie do poziomu: 35 stopni
> Moduły fotowoltaiczne: Longi Solar
o mocy znamionowej 320 W
> Instalacja fotowoltaiczna: 5 kWp
> Falownik: Solar Sun 5 kW
> Ilość energii elektrycznej wytworzonej
przez instalację w ciągu 1 roku: ok 5300
kWh
> Wartość wytworzonej energii w ciągu 1
roku: ok. 4.000 zł.
> Redukcja emisji CO2 do atmosfery: 6000
kg/rok
> Ilość niewyciętych/ocalonych drzew: 269

WYTWORZONA ENERGIA W kWh

Rzeczywisty miesięczny rozkład ilości wytworzonej energii elektrycznej z opisanej instalacji fotowoltaicznej.
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Regulacje prawne dotyczące instalacji fotowoltaicznych.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz.
478), która weszła w życie 4 maja 2015r.
uregulowała wiele kwestii związanych
z wytwarzaniem energii elektrycznej przez
prosumentów - gospodarstwa domowe,
podmioty nienależące do sektora publicznego oraz przedsiębiorstwa i inne instytucje
korzystające z własnych instalacji fotowoltaicznych, zasadami dostarczania wytworzonej w tych instalacjach energii do sieci
elektroenergetycznej i rozliczeń z tego tytułu. Wspomniane przepisy uprościły także
procedury związane z przyłączaniem instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznych, gdyż zgodnie z nimi prosument
zwolniony jest m.in. z konieczności uzyskania koncesji na produkcję energii i ubiegania się o wydanie warunków przyłączenia,
zaś rozliczenia z zakładem energetycznym
prowadzone są w systemie opustów.

Jak można wykorzystywać
energię pozyskiwaną z paneli
fotowoltaicznych?
Prosumencka instalacja fotowoltaiczna jest najbardziej efektywna, gdy energia
przez nią wytwarzana wykorzystywana jest
„na bieżąco” przez urządzenia przyłączone
do instalacji elektrycznej budynku. Nadmiarowa ilość energii wytworzona w czasie gdy
jej nie wykorzystujemy, może być magazynowana na dwa sposoby: w stanowiących
część wyposażenia instalacji PV akumulatorach (tzw. instalacja off – grid) lub w sieci
elektroenergetycznej. W tym drugim przypadku owo „magazynowanie” jest pojęciem
umownym, gdyż w okresach „nadwyżkowych” instalacja PV oddaje energię do sieci,
zaś w czasie zwiększonego zapotrzebowania na energię w domu, jest ona z sieci pobierana. I o ile w przypadku akumulatorów
możemy korzystać z całości zgromadzonej
energii, to w drugim przypadku, możemy
nieodpłatnie odebrać jedynie część energii
dostarczonej przez nas uprzednio do sieci.
Mimo tego jest to sposób bardziej opłacalny niż wariant z akumulatorem, z uwagi na wysokie koszty zakupu akumulatora
i osprzętu (regulatora ładowania) i ich stosunkowo niskiej żywotności.

Zasady rozliczeń z zakładem
energetycznym
Prosument może nieodpłatnie odebrać z sieci elektroenergetycznej maksymalnie 80% energii uprzednio do niej

MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO

dostarczonej (z instalacji do 10 kWp) lub
70% z instalacji o mocy 10-50 kWp. Za
nadwyżkę pobranej energii opłaty uiszczane są zgodnie z zasadami ujętymi w taryfie danego operatora.
Pomiar ilości oddawanej a następnie
pobieranej z sieci energii elektrycznej
dokonywany jest przez tzw. licznik dwukierunkowy, instalowany przez zakład
energetyczny.
W rozliczeniach tego typu (tzw. system
net metering – opomiarowanie netto) cyklem rozliczeniowym jest rok. Jednak co
równie istotne, prosument nie ma możliwości odsprzedaży wytworzonej energii
elektrycznej. Jeśli w ciągu roku odebrał on
z sieci mniej niż 80% (lub 70% dla instalacji
o mocy pow. 10 kWp) dostarczonej uprzednio energii, jej nadwyżka staje się własnością zakładu energetycznego. Z tego też powodu zwyczajnie nieopłacalny jest montaż
przewymiarowanej instalacji fotowoltaicznej gdyż zwiększonych kosztów inwestycji
nie można zrekompensować odsprzedażą
wytworzonej w takiej instalacji nadmiarowej
ilości energii.
Jeżeli w przyszłości zamierzamy zwiększyć pobór energii, poprzez zamontowanie
dodatkowych energochłonnych urządzeń,
zaleca się zamontowanie większego falownika. Dzięki temu w przyszłości będzie
można dokupić i doinstalować dodatkowe panele i podłączyć je do istniejącej
instalacji.

Kto może starać się o podłączenie
fotowoltaiki do sieci?
Jeszcze do niedawna, ze względu na
mało sprzyjające rozwiązania prawne, największym zainteresowaniem cieszyła się
fotowoltaika dla domu. Obecnie, po zmianach ustawy o OZE, po mikroinstalacje fotowoltaiczne opłaca się sięgnąć zarówno
przedsiębiorstwom (którym dedykowana
jest fotowoltaika dla firmy), jak również pozostałym podmiotom. Dużą popularność
zyskuje ostatnio np. fotowoltaika dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
W praktyce, o zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej i przyłączenie jej do sieci mogą
ubiegać się następujące podmioty:
> osoba fizyczna, która nie jest przedsiębiorcą (w rozumieniu ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej),
> osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą,
> przedsiębiorstwa – głównie małe i średnie firmy,
> inne podmioty prawne – m.in. parafie,
jednostki samorządu terytorialnego czy
spółdzielnie energetyczne.

Zasady przyłączania instalacji
fotowoltaicznej do sieci
Zanim przejdziemy do szczegółowych
informacji na temat formalności związanych
z podłączaniem fotowoltaiki do sieci, warto
podkreślić, że proces ten może się różnić
w zależności od warunków przyłączeniowych. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne istnieją dwa tryby podłączenia instalacji
fotowoltaicznej do sieci:
• przyłączenie na podstawie zgłoszenia – które stosuje się w przypadku, gdy
obiekt wyposażony w fotowoltaikę jest
już przyłączony do sieci dystrybutora,
a moc instalacji nie przekracza mocy
przyłączeniowej,
• przyłączenie na podstawie wniosku do
dystrybutora o określenie warunków
przyłączenia – które stosuje się, gdy moc
zamontowanej fotowoltaiki jest większa
od mocy przyłączeniowej nieruchomości
bądź gdy obiekt nie jest jeszcze podłączony do sieci.
Podłączenie fotowoltaiki do sieci –
schemat postępowania:
Cała procedura, w większości przypadków jest zbliżona. Ewentualne różnice mogą
pojawić się na pierwszym etapie, w zależności od warunków przyłączeniowych.
A zatem,
> jeśli posiadamy przyłącze, a moc zamontowanej instalacji nie przekracza mocy
przyłączeniowej – możemy zacząć od
zgłoszenia;
> jeśli dysponujemy przyłączem, ale moc
przyłączeniowa jest niższa od mocy instalacji – przed złożeniem zgłoszenia, należy poprosić o zwiększenie mocy przyłączeniowej dla budynku;
> jeśli obiekt, przy którym zostanie zamontowana fotowoltaika nie jest przyłączony, musimy najpierw zadbać o przyłącze
energetyczne (o mocy uwzględniającej
instalację).

Instalacja fotowoltaiczna – czy to
się w ogóle opłaca?
Wbrew pozorom, udzielenie jednej uniwersalnej odpowiedzi na tak postawione
pytanie wcale nie jest łatwe, gdyż musi ona
uwzględniać szereg zmiennych czynników
i parametrów. Ale spróbujmy to policzyć.
Przeglądając dostępne na rynku oferty
(marzec 2021r.) można znaleźć propozycje
wykonania kompletnej instalacji o mocy 5
kW za ok. 20 - 22 tys. zł. Instalacja 6 kW to
wydatek rzędu 25 tys. zł, zaś 8 kW – 33 tys. zł.
Biorąc pod uwagę wydajność i ceny instalacji,
zasady rozliczeń oraz ceny energii wychodzi
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ZACZNIJ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 30 DNI
PRZED PLANOWANYM PRZYŁĄCZENIEM INSTALACJI.

Programy wsparcia dla instalacji
fotowoltaicznych
W ostatnich latach prawdziwą furrorę robi
rządowy program finansowego wsparcia pn.

Krok 01
DOKUMENTY

Krok 02
WNIOSEK

Krok 03
LICZNIK

Krok 04
UMOWA

Krok 05
SUKCES

nam, że instalacja 5 kW wytworzy w ciągu 1
roku ok. 5000 kWh energii, z czego, biorąc
pod uwagę wskaźnik 80%, dostępnych będzie dla nas ok. 4.000 kWh. Przy cenie ok. 0,70
– 0,80 zł/kWh rocznie zaoszczędzimy (zarobimy) dzięki temu ok. 2.800 - 3.200 zł. Okres
zwrotu naszej inwestycji wyniesie wiec ok.
7 – 8 lat, oczywiście przy założeniu stałych
cen energii, zerowych wydatków na naprawy
i konserwacje wspomnianej instalacji oraz
zerowym koszcie pozyskania kapitału na tę
inwestycję. Podobnie wskaźniki te wyglądają dla pozostałych instalacji o mocach 6 i 8

Pierwszym krokiem jest zebranie
dokumentacji wymaganej przez
zakład energetyczny. Jej część powinna zostać przygotowana i dostarczona przez firmę instalacyjną.

Po skompletowaniu dokumentów,
należy uzupełnić Wniosek o zgłoszenie mikroinstalacji fotowoltaicznej
do sieci. Jego wzór różni się w zależności od operatora.

Zakład energetyczny w ciągu 30 dni
sprawdzi wniosek i jeśli wszystko
przebiegnie prawidłowo, wymieni
(na swój koszt) licznik na dwukierunkowy.

Po wymianie licznika, w większości
przypadków pozostaje już tylko
uregulowanie współpracy z operatorem. W przypadku Prosumentów
służy do tego umowa kompleksowa. W innych przypadkach umowa
sprzedaży energii oraz świadczenia
usług dystrybucji.

Od tego momentu Wasza instalacja
jest już całkowicie gotowa do produkowania taniej i czystej energii ze
słońca.

kW. Możemy oczywiście poszukać tańszych
komponentów i wykonawców, jednak zakładając nawet „najtańszy wariant”, okres zwrotu
skróci się nam co najwyżej o kilka miesięcy.
Trudno jednak zakładać, że przez kilka najbliższych lat ceny energii będą stały
w miejscu, a wczytując się w oficjalne dokumenty dotyczące polityki energetyczno-klimatycznej, można być absolutnie pewnym,
że będą one dosyć szybko rosły, co dla posiadacza instalacji fotowoltaicznej oznacza
większe oszczędności i krótszy okres zwrotu. Ale to nadal nie wszystko.
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„Mój prąd”
Zgodnie z zapowiedzią Ministra Klimatu
i Środowiska, program ten będzie kontynuowany w 2021 roku (wersja 3.0 programu).
Kolejnym nabór wniosków planowany jest na
1 lipca 2021 roku. Obecnie trwają natomiast
prace nad nową formułą naboru wniosków.
Z zapowiedzi wynika, że tym razem możemy spodziewać się dodatkowo rządowego
wsparcia do montażu instalacji fotowoltaicznych połączonych z pompami ciepła,
przydomowymi magazynami energii oraz
ładowarkami do samochodów elektrycznych. Dotacje przyznawane będą na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania
zakładanego budżetu (1,1 mld zł). Oznacza to,
że dotację otrzyma 220 tyś. prosumentów.
W ramach tego programu, który adresowany jest do osób fizycznych, można uzyskać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej (2 – 10 kW) w formie bezzwrotnej
dotacji, do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000 zł.
Ale program „Mój prąd” to nie jedyny instrument wsparcia instalacji fotowoltaicznych.
Innym, nieco mniej atrakcyjnym jest program
„Czyste powietrze”
którego uczestnik - beneficjent może
uzyskać wsparcie na ten cel w identycznej
kwocie – 5.000 zł, jednak pod warunkiem,
że budowa instalacji fotowoltaicznej stanowić będzie jeden z elementów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego domu
jednorodzinnego. Nie można jednak uzyskać wsparcia (dofinansowania) na tę samą
instalację fotowoltaiczną z dwóch lub więcej
źródeł.
Jako formę wsparcia fotowoltaiki możemy potraktować także
Ulgę termomodernizacyjną
Aby z niej skorzystać należy poprawnie
wypełnić zeznanie podatkowe PIT.
Od 1 stycznia 2019 osoby fizyczne mogą
odliczyć sobie od podatku wydatki na
przedsięwzięcia termomodernizacyjne,
w tym „całkowitą lub częściową zamianę
źródeł energii na źródła odnawialne np.
instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła lub
zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.”
Na podstawie art. 26h ust. 2 ustawy
o PIT, „kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich
realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach,
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których podatnik jest właścicielem lub
współwłaścicielem.”
Zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych, na rynku dostępne są także inne oferty
i instrumenty wsparcia, ułatwiające zakup
i montaż instalacji fotowoltaicznych, w tym
oferty leasingu tego typu instalacji oraz jej
kredytowanie na dogodnych warunkach.
Jak więc widać ocena opłacalności inwestycji w instalację fotowoltaiczną nie jest
rzeczą łatwą i zależy najczęściej od indywidualnych uwarunkowań, dostępności własnych środków finansowych, ilości zużywanej energii, dostępności miejsca na montaż
instalacji i wielu innych czynników. Jednak
patrząc na popularność programu „Mój prąd”,
pokrywające coraz więcej dachów panele fotowoltaiczne, jak również zapowiedzi systematycznego wzrostu w najbliższych latach
cen energii elektrycznej, można skłaniać się
do opinii, że inwestycja w fotowoltaikę to dobrze wydane pieniądze.
Paweł Maciejowski
Patryk Tokarz
Technik Systemów i Urządzeń
Energetyki Odnawialnej
tegoroczni absolwenci Zespołu
Szkół Elektronicznych
i Ogólnokształcących
w Przemyślu

CO TO WŁAŚCIWIE ZNACZY:
Wydajność modułu – procent energii słonecznej, która dotarła do panelu, zamienionej w energię elektryczną.
Prosument – to połączenie dwóch innych
wyrazów: “konsument” i “producent”. Jest
to więc osoba, która jednocześnie coś konsumuje i produkuje. Często używa się tego
określenia w odniesieniu do fotowoltaiki,
nazywając tak osoby, które posiadają własne instalacje fotowoltaiczne.
Warunki STC (ang. Standard Test Condition)
- są to Standardowe Warunki Testowania
modułów fotowoltaicznych. Warunki te
określają temperaturę badanego modułu
(25°C) i natężenie promieniowania słonecznego (1000 W/m2).
Kilo watt peak, czyli kWp - jednostka
określana mianem kWp. Jest parametrem wykorzystywanym w szczególności
w dziedzinie fotowoltaiki. kWp określa bowiem, jaką wydajność mogą osiągnąć panele fotowoltaiczne, jeśli ich praca odbywa się w tzw. standardowych warunkach
pomiarowych.
Inwerter – nazywany także „falownikiem”
– to specjalistyczne urządzenie, odpowiadające za transformację pozyskiwanego
z instalacji prądu stałego na prąd zmienny.

Systemy on-grid - stosuje się najpowszechniej, w domach połączonych z siecią elektryczną. System ten składa się z paneli fotowoltaicznych, inwertera, liczników produkcji
i zużycia prądu, oraz przyłączenia do sieci
i zabezpieczeń.
System off-grid - jest praktykowany w domkach letniskowych lub przez tych, którzy
chcą być całkowicie niezależni od dostawców
energii elektrycznej. Oprócz wymienionych
wcześniej urządzeń, jej niezbędnym elementem są też akumulatory magazynujące wytworzoną przez instalację PV energię.
Instalacja PV – instalacja fotowoltaiczna.
Mikroinstalacja - według obecnie obowiązującej wersji ustawy o odnawialnych źródłach energii, mikroinstalacja to instalacja
o łącznej zainstalowanej mocy nie większej
niż 50 kW, która jest przyłączona do sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej
niż 150 kW.
Net metering –rozliczanie energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej z energią elektryczną zużytą w okresie rozliczeniowym – kWh wyprodukowanej
za kWh zużytej.

Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
pragniemy złożyć wszystkim czytelnikom
Magazynu Ciepła Systemowego
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pomyślności oraz ciepłej życzliwej atmosfery
przy wielkanocnym stole.
Aby szczególnie w tym trudnym czasie jaki obecnie przeżywamy
Zmartwychwstały Chrystus obdarzył wszystkich Państwa
obfitością Łask Bożych.
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