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Etapy wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej w Mieście Ełku:
• W 1995r. miasto przystąpiło do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie-Cites.
• W celu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza, miasto z początkiem 

1997 roku wprowadziło program dofinansowywania ze środków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska inwestycji prowadzonych przez osoby fizyczne, 
mających na celu zamianę w lokalach mieszkalnych ogrzewania węglowego na 
olejowe, gazowe, bądź elektryczne.

• W 2005r. powstało Centrum Edukacji Ekologicznej,  którego zadaniem jest 
propagowanie idei ekorozwoju, kształtowanie społecznego poparcia dla 
proekologicznych przedsięwzięć Samorządu Ełckiego oraz edukacja związana z 
ekologią, OZE oraz efektywnością energetyczną.

• W 2008r. we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć Energie-Cites miasto 
podjęło inicjatywę związaną z oszczędnością energii biorąc udział w 
międzynarodowym projekcie MODEL. 

• Jednocześnie z wdrażaniem projektu Model w Urzędzie Miasta Ełku w 2009r. 
zostało utworzone stanowisko Specjalisty ds. Zarządzania Energią.

• W latach 2009-2010 przeprowadzona została inwentaryzacja  zużycia energii we 
wszystkich jednostkach samorządowych podległych Gminie Miastu Ełk.

• W latach 2009-2013 Miasto Ełk brało udział w Grupie Wymiany Doświadczeń z 
zakresu efektywności energetycznej zorganizowanej przez Związek Miast Polskich.
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• 30 marca 2010r. Prezydent Miasta Ełku podpisał deklarację przystąpienia Miasta 
Ełk do Porozumienia Burmistrzów. Tym samym Miasto podjęło zobowiązanie, że 
wykroczy poza cele unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, podejmując 
działania w celu zmniejszenia do 2020 roku emisji dwutlenku węgla w 
podlegających jej jednostkach terytorialnych o co najmniej 20% w stosunku do roku 
bazowego. W tym celu, zgodnie z założeniami Porozumienia, Miasto podjęło się 
inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania na jej podstawie  
działań na rzecz zrównoważonej energii.

• 30 sierpnia 2011r. Rada Miasta przyjęła dokument „Działania Miasta Ełk na rzecz 
redukcji emisji CO2 do 2020r.”, który jest następstwem przystąpienia Ełku do 
Porozumienia Burmistrzów.

• 30 stycznia 2015r. Rada Miasta przyjęła aktualizację dokumentu „Działania 
Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020r.”, która została dofinansowana 
przez NFOŚiGW w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko.
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Dokument 

„Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 

2020r.” 

jest równoważny

Planom Działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)

oraz

Planom Gospodarki Niskoemisyjnej
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www.pnec.org.pl
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Gminy, które w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 chcą

pozyskać pieniądze m.in. na działania w zakresie

termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie

odnawialnych źródeł energii, muszą posiadać Plany Gospodarki

Niskoemisyjnej.

Pojęcia „niska emisja” oraz „gospodarka niskoemisyjna” są często

mylone, zwłaszcza w kontekście ograniczania emisji. Ten drugi termin

jest jednak znacznie szerszy i oznacza nie tylko walkę o

wyeliminowanie niskiej emisji.

Niska emisja to całość emitowanych do powietrza substancji z

niewysokich źródeł emisji. Z kolei „gospodarka niskoemisyjna” oznacza

gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem

wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego,

głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych.

Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na

efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii

i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.
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Korzyści, które może przynieść mieszkańcom wdrożenie Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej, obejmują:

• włączenie się w ogólnoświatową walkę ze zmianami klimatu – redukcja emisji 

gazów cieplarnianych ochroni przed zmianami klimatu;

• zaangażowanie w działania społeczeństwa obywatelskiego i umocnienie 

lokalnej demokracji;

• poprawę wizerunku miasta;

• korzyści ekonomiczne oraz korzyści w sferze zatrudnienia (np. związane z 

termomodernizacją budynków);

• poprawę efektywności wykorzystania energii i zmniejszenie rachunków za 

energię;

• zyskanie jasnego, rzetelnego i kompletnego obrazu wydatków budżetowych 

związanych z wykorzystaniem energii oraz identyfikację słabych punktów;

• dostęp do krajowych i europejskich funduszy;

• poprawę dobrobytu mieszkańców (ograniczenie zjawiska ubóstwa 

energetycznego);

• poprawę zdrowia i jakości życia mieszkańców (dzięki ograniczeniu natężenia 

ruchu, poprawie jakości powietrza, itp.)

• zabezpieczenie przyszłych środków finansowych poprzez ograniczenie 

zużycia energii i jej lokalną produkcję;

• zwiększenie niezależności energetycznej miasta w długim okresie.
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Zgodnie z wytycznymi „Porozumienia Burmistrzów” działaniami objęto 

zużycie energii i związaną z nim emisję CO2 w następujących 

sektorach:

● obiekty komunalne,

● budynki mieszkalne,

● oświetlenie uliczne,

● usługi,

● transport.

Inwentaryzacją objęte zostały emisje gazów cieplarnianych wynikające 

z zużycia energii finalnej na terenie miasta. Poprzez zużycie energii 

finalnej rozumie się zużycie:

● energii cieplnej (na potrzeby ogrzewania i c.w.u)

● energii paliw (transport)

● energii elektrycznej

● energii gazu (na cele socjalno-bytowe i ogrzewania w usługach)
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Źródła danych

Podczas opracowywania inwentaryzacji emisji wykorzystano dane 

uzyskane z m.in.:

● Urzędu Miasta w Ełku

● Spółdzielni Mieszkaniowych

● Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku

● PEC Sp. z o.o.

● PGE S.A.

● Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy 

Białystok

● Powszechnie dostępne dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
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Analiza zużycia energii elektrycznej na terenie miasta Ełk
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Analiza zużycia energii elektrycznej na terenie miasta Ełk
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Zużycie energii w  obiektach publicznych

Należą do nich:

● budynki administracyjne Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego

● placówki oświatowe

● domy kultury

● inne obiekty (np. Park Wodny, Centrum Edukacji Ekologicznej)



19

Zużycie energii w  obiektach mieszkalnych wielorodzinnych

Należą do nich obiekty:

● Spółdzielni Mieszkaniowej Świt oraz Międzyzakładowej Spółdzielni

Mieszkaniowej

● Wspólnot Mieszkaniowych
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Energia 

elektryczna

Bezwzględne 

zużycie 

energii

Bezwzględna 

emisja CO2 

Ilość pkt 

świetlnych

Emisja CO2 

/pkt

Zmniejszenie 

względne  emisji w 

porównaniu do roku 

2006

Względna emisja CO2 dla 

ilości pkt świetlnych z 

2006r. 

Rok  [MWh] [MgCO2] [szt] [MgCO2/pkt] [%] [MgCO2]

2006 2438,5 1 980 2986 0,66 0,00 1980

2010 2586,6 2 100 3328 0,63 4,8 1884

2013 2652,9 2 154 3769 0,57 13,8 1707

2020 1584 0,53 20,0

396Zmniejszenie  o 20% emisji CO2 

w stosunku do roku 2006:

Zużycie energii na oświetlenie uliczne
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Lp Jednostka/Obiekt

Typ OZE

Panele słoneczne Panele fotowoltaiczne Pompy ciepła Biogaz Biomasa Siłownia wiatrowa

Ilość
Powie-

rzchnia

Moc 

zainst.
Ilość

Powie-

rzchnia

Moc 

zainst.
Ilość

Moc 

cieplna

Ilość 

agregatów

Moc 

zainst.

Ilość 

kotłów

Moc 

zainst.
Ilość Moc zainst.

szt m2 kW szt m2 kW szt kW szt kW szt kW szt kW

1 Centrum Edukacji Ekologicznej 20 38 30 16 26,3 3,2 1 29 1 10

2

Dom Pomocy Społecznej „Tęczowy 

Dom” 90 180 74 2 600

3 Szpital Miejski „Pro-Medica” 490 892 588

4 Zespół Szkół nr 1 2 600

5 PWiK 3 430

6 Zespół Szkół Samorządowych 2 500

7 MOSiR 120 565 384 264 337 50,1 3 206

8 Techno-Park 15 546

9 Bursa Sikorskiego 7A 32 151 117 2 205

10 Bursa Sikorskiego 5A 22 108 80,5

11 Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego 1 108

Razem: 774 1934 1274 280 363,3 53,3 22 1094 3 430 6 1700 1 10

Razem moc zainstalowana: 4561 kW

Odnawialne Źródła Energii
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Bilans emisji CO2 z obszaru Gminy Miasta Ełk

Wyznaczenie linii bazowej

Jako rok bazowy, w stosunku do którego będzie liczona redukcja emisji CO2,

przyjęto rok 2006.

Podczas obliczania linii bazowej nie brano pod uwagę sektora przemysłowego.

Wiąże się to z faktem, że Urząd Miasta Ełku, który będzie realizował działania

na rzecz zrównoważonej energii, nie ma narzędzi, które pozwoliłyby na

redukcję emisji gazów cieplarnianych z tego sektora. Wytyczne Porozumienia

Burmistrzów dopuszczają wyłączenie sektora przemysłu z inwentaryzacji emisji.

Poniższa tabela, sporządzona na podstawie zgromadzonych danych,

przedstawia wielkość emisji CO2 związaną z zużyciem energii w

poszczególnych sektorach w 2006r.:

Sektor Emisji
Emisja CO2 w 2006 

[Mg]

Obiekty komunalne (publiczne) 10 208

Obiekty użytkowo-usługowe 36 751

Budynki mieszkalne (bez publicznych) 134 277

Oświetlenie uliczne 1 980

Transport 16 067

SUMA 199 283
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Wymagana redukcja emisji do roku 2020

Cel redukcyjny określa się na podstawie inwentaryzacji emisji roku bazowego 

oraz prognozowanej redukcji na rok 2020.

[MgCO2]

Emisja CO2 – linia bazowa (2006) 199 283

Cel Redukcji Emisji: 20% emisji z 2006r. 39 857

[MgCO2]

Emisja CO2 – linia bazowa (2006) 199 283

Cel Redukcji Emisji: 20% emisji z 2006r. 39 857

Planowana redukcja wynikająca z działań 43 733

Procent redukcji w stosunku do linii bazowej 21,90%
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Aktualny stan redukcji emisji CO2:

Sektor Emisji 2006 2013

Obiekty komunalne (publiczne) 10 208 10 733

Obiekty użytkowo-usługowe 36 751 36 143

Budynki mieszkalne (bez publicznych) 134 277 122 499

Oświetlenie uliczne 1 980 2 154

Transport 16 067 15 116

SUMA 199 283 186 645

Procent redukcji 2006/2013

Sektor Emisji 2006 2013

Obiekty komunalne (publiczne) 10 208 10 879

Obiekty użytkowo-usługowe 36 751 32 655

Budynki mieszkalne (bez publicznych) 134 277 113 049

Oświetlenie uliczne 1 980 1 707

Transport 16 067 15 116

SUMA 199 283 173 405

Procent redukcji 2006/2013

6,34%

12,99%

Bezwzględna redukcja emisji CO2 za 2013

Względna redukcja emisji CO2 za 2013
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DZIAŁANIA MIASTA EŁK NA RZECZ REDUKCJI 

EMISJI CO2 DO 2020 ROKU

Cel strategiczny miasta uwzględnia zapisy określone w

pakiecie klimatyczno-energetycznym, tj.:

- redukcję emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł

odnawialnych,

- redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać

zrealizowane poprzez podniesienie efektywności

energetycznej.
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Projekty przedsięwzięć:

- działania wysokonakładowe (powyżej 10 mln zł),

- działania średnionakładowe (między 1-10 mln zł),

- działania niskonakładowe (poniżej 1 mln zł),

- działania beznakładowe (bezkosztowe).

- działania inwestycyjne,

- działania edukacyjne,

- działania administracyjne.



L.p. Identyfika
tor

Sektor Rodzaj działania Nakłady 
ogólne

Nakłady 
miasta

Źródła 
finansowania

Jednostka 
odpowiedzial

na / 
Podmioty 
realizujące

Roczna 
oszczędnoś
ć energii

Roczne 
zmniejsze
nie emisji 

CO2

Okres 
realizacji

[zł] [zł] [MWh/rok] [MgCO2/rok] Lata

1 DR001

Użyteczność 
publiczna/infra 

struktura 
komunalna

Poprawa efektywności 
energetycznej poprzez 

kompleksową termomodernizację 
budynków publicznych

102 246 599 20 449 320

Budżet Miasta, 
RPO/POIiŚ, 
NFOŚiGW, 

WFOŚiGW, EOG

Zespół Inwestycji, 
Wydział Mienia 
Komunalnego

11 441 4 988 2006 - 2020

2 DR002

Użyteczność 
publiczna/infra 

struktura 
komunalna

Modernizacja oświetlenia ulicznego 
na energooszczędne, zastosowanie 

systemów
„inteligentnego oświetlenia”

8 000 000 1 600 000 Budżet Miasta, RPO, 
NFOŚiGW

Zespół Inwestycji, 
Wydział Mienia 
Komunalnego

876 711 2014-2020

3 DR003

Użyteczność 
publiczna/infra 

struktura 
komunalna

Rozbudowa zakładu 
unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych o moduł do 

produkcji paliwa alternatywnego 
(RDF)

3 000 000
-

Środki własne 
przedsiębiorstwa, RPO, 

POIiS, NFOSiGW

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 

Odpadami „Eko-
MAZURY” w
Siedliskach

- - 2015-2020

4 DR004

Użyteczność 
publiczna/infra 

struktura 
komunalna

Modernizacja kotła  w ciepłowni SM 
Świt w celu spalania paliwa 

alternatywnego (RDF)
15 000 000

-

Środki własne 
przedsiębiorstwa, 
dofinansowanie ze 
środków POIiS/RPO

SM Świt 8 334 3 633 2015-2020

5 DR005

Użyteczność 
publiczna/infra 

struktura 
komunalna

Budowa siłowni wiatrowej i/lub 
fotowoltaicznej do zabezpieczenia 

energetycznego ciepłowni oraz 
produkcji energii z OZE

8 000 000 -

Środki własne 
przedsiębiorstwa, 
dofinansowanie ze 
środków POIiS/RPO

PEC Ełk - - 2015-2020

6 DR006

Użyteczność 
publiczna/infra 

struktura 
komunalna

Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
środowiska poprzez rozbudowę i 
modernizację sieci cieplnej oraz 

modernizację kotła i
instalacji odpylania w PEC i SM 

Świt

12 000 000 -

Środki własne 
przedsiębiorstwa, 

POIiŚ/RPO

PEC Ełk,

SM Świt
- - 2006 - 2020



DR001

Sektor docelowy Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna

Organ zarządzający Miasto Ełk

Rodzaj działania Wysokonakładowe

Opis działania

Poprawa efektywności energetycznej 

poprzez kompleksową termomodernizację 

budynków publicznych

Zmniejszenie zużycia energii 

MWh/rok
11 441

Zmniejszenie emisji CO2

MgCO2/rok
4 988

Szacowany koszt zł 102 246 599 Termin realizacji 2006 - 2020

Korzyści społeczne

Zwiększenie komfortu cieplnego w budynkach miejskich, polepszenie jakości usług 

jednostek użyteczności publicznej, ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w 

racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi.



DR002

Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez 

wymianę na energooszczędne, zastosowanie 

systemów „inteligentnego oświetlenia”



DR003

Rozbudowa zakładu unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych o moduł do produkcji 

paliwa alternatywnego (RDF)



DR004

Modernizacja kotła w ciepłowni SM Świt w 

celu spalania paliwa alternatywnego (RDF)



DR005

Budowa siłowni wiatrowej i/lub 

fotowoltaicznej do zabezpieczenia 

energetycznego ciepłowni oraz produkcji 

energii z OZE



DR006

Redukcja emisji zanieczyszczeń do 

środowiska poprzez rozbudowę i 

modernizację sieci cieplnej oraz modernizację 

kotła i instalacji odpylania



DR007

Podłączenie budynków jednorodzinnych z 

obszaru pomiędzy linią brzegową Jeziora 

Ełckiego oraz ul. 11-go Listopada do sieci 

cieplnej



DR008

Ełk Smart City – projekt i wykonanie systemu 

zarządzania ruchem i systemem oświetlenia, 

wykonanie systemu zdalnego odczytu i 

analizy wszystkich liczników poboru energii, 

ciepła i innych mediów w obiektach GM Ełk, 

wykonanie inteligentnych tablic 

informacyjnych na przystankach komunikacji 

miejskiej, system informacji miejskiej GIS



DR009

Działania edukacyjne związane z 

efektywnością energetyczną; kampanie 

promujące budownictwo zeroemisyjne



DR010

Wdrażanie systemu zielonych 

zamówień/zakupów publicznych



DR011

Wspieranie działań podmiotów zewnętrznych 

zmierzających do zapewnienie dostępu do 

gazu ziemnego w mieście Ełk w oparciu o 

technologię LNG



DR012

Zielona serwerownia - stworzenie 

ekologicznej siłowni  fotowoltaicznej i/lub 

wiatrowej do zasilania serwerowni i 

infrastruktury UM Ełk i Technoparku.



DR013

Poprawa efektywności energetycznej poprzez 

kompleksową termomodernizację budynków 

mieszkalnych.



DR014

Rewitalizacja starej zabudowy w śródmieściu 

Ełku z termomodernizacją



DR015

Ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta 

Ełk - działania związane z dofinansowaniem 

wymiany węglowych źródeł ciepła w 

budynkach mieszkalnych



DR016

Organizacja akcji społecznych związanych z 

ograniczeniem emisji, gospodarką odpadami, 

efektywnością energetyczną, promocją 

terenów zielonych oraz wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii



DR017

Program Prosument

Program NF15 NF40



DR018

„Zielone dachy” i „żyjące ściany” –

termomodernizacje dachów i ścian budynków



DR019

Poprawa funkcjonowania systemu transportu 

samochodowego poprzez modernizację ulic: 

Suwalskiej, Wojska Polskiego, Kolonia, 

Kilińskiego



DR020

Budowa równoległej drogi średnicowej 

(małej obwodnicy miasta Ełku) w celu 

stworzenia alternatywy komunikacyjnej z 

centrum i do centrum miasta



DR021

Budowa i przebudowa dróg w obszarach 

funkcjonalnych miasta związanych ze 

zrównoważoną mobilnością miejską



DR022

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego



DR023

Poprawa funkcjonowania systemu transportu 

publicznego poprzez zakup niskoemisyjnego 

taboru komunikacji miejskiej oraz 

termomodernizację bazy MZK



DR024

Budowa, rozbudowa i modernizacja ścieżek 

rowerowych dla celów komunikacyjnych, wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą



DR025

Prowadzenie działań mających na celu wsparcie 

projektów Via Baltica i Rail Baltica



Park energii odnawialnej w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Parkowej 12

Od 2000 roku w Ełku działa Centrum Edukacji Ekologicznej. Jego podstawowym zadaniem jest propagowanie idei ekorozwoju oraz 

kształtowanie społecznego poparcia dla proekologicznych przedsięwzięć Samorządu Ełckiego. W tym celu w połowie 2009 roku 

rozpoczęto realizację projektu pn. „Zastosowanie układu Odnawialnych Źródeł Energii na potrzeby ogrzewania  budynku Centrum 

Edukacji Ekologicznej w Ełku”, współfinansowanego z RPO Warmia i Mazury. 

Od kwietnia 2010r. budynek Centrum Edukacji Ekologicznej jest ogrzewany energią pochodzącą ze źródeł 

odnawialnych. Celem inwestycji było zastąpienie elektrycznego ogrzewania budynku Centrum układem solarnym, składającym się z 

20 próżniowych kolektorów słonecznych typu CPC9 o łącznej powierzchni czynnej 38 m2. Ogrzewanie solarne jest wspomagane 

wysokosprawnym układem dwóch pomp ciepła typu DXW55L o łącznej mocy grzewczej 31 kW i mocy chłodniczej 28 kW, z 

bezpośrednim odparowaniem ekologicznego czynnika chłodniczego w 85 m pionowych sondach głębinowych.

Energia elektryczna niezbędna do zasilania obiektu Centrum i urządzeń technologicznych jest produkowana ze źródeł 

odnawialnych (energia słońca i wiatru). W tym celu zastosowana została instalacja siłowni słonecznej składająca się z baterii 16

paneli ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 3,2 kW (o łącznej powierzchni czynnej 26,3 m2), zamontowanych na systemie do 

aktywnego śledzenia słońca - ETATRACK active 1500. Energia elektryczna wytwarzana w siłowni solarnej jest przetwarzana w 

inwertorach i gromadzona w zespole 24 akumulatorów o łącznej pojemności 4 800 Ah. Siłownia solarna jest dodatkowo 

wspomagana siłownią wiatrową o mocy 10 kW (wysokość - 18 m, średnica wirnika - 7 m). Zespół baterii akumulatorów i 

przetworników został zlokalizowany w kontenerze znajdującym się przy siłowni wiatrowej i solarnej. Instalacja ogrzewania solarnego 

usytuowana została przy tarasie budynku Centrum.

Dzięki inwestycji w odnawialne źródła energii, znacznie zmniejszy się obciążenie środowiska naturalnego (redukcja 

emisji CO2 w wyniku obniżenia poboru energii elektrycznej o wartość zainstalowanej mocy).

Termin realizacji inwestycji: 2009 - 2010r.

Wartość inwestycji: 958 988 zł

Inwestor: Miasto Ełk

Źródła finansowania: RPO Warmia i Mazury 2007-2013 (49%), środki własne (51%)



Instalacja solarna w Zakładzie Opieki Zdrowotnej „PRO-MEDICA” przy ul. Baranki 

W Ełku energia słoneczna wykorzystywana jest także do ogrzewania budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej „PRO-

MEDICA”. Zainstalowany na dachu budynku układ solarny składa się z 490 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 

czynnej 892m2 i zabezpiecza całkowite zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w okresie letnim. Zainstalowana w 2009r. 

moc układu wynosi 588 kW.

Termin realizacji inwestycji: 2009r.

Wartość inwestycji: 1 612 000 zł

Inwestor: MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA Zakład Opieki Zdrowotnej „PRO-MEDICA” Sp. zo.o. w Ełku

Źródła finansowania:  Fundacja EKOFUNDUSZ (38%); Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (41%), 

środki własne (21%)

Ograniczenie emisji CO2: 214,2 Mg/rok



Wykorzystanie biogazu z oczyszczalni ścieków

Kolejnym odnawialnym źródłem energii wykorzystywanym w Ełku jest biogaz pochodzący z lokalnej 

oczyszczalni ścieków. Od 2006r. biogaz spalany jest w dwóch agregatach prądotwórczych o mocy 120 kW i jednym 

agregacie o mocy 190 kW. Powstaje z niego w ciągu roku około 1 612 MWh energii elektrycznej i 9 170 GJ energii 

cieplnej. Ilość wytworzonej energii pokrywa 60% całkowitego zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną 

oraz 100% na energię cieplną.

Termin realizacji inwestycji: 2004 - 2006r.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku

Źródła finansowania: W ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków, dzięki wsparciu finansowemu Fundacji 

EKOFUNDUSZ i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w cyklu 2004-2006r 

Ograniczenie emisji CO2: 2260 Mg/rok



Modernizacja systemu energetycznego w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii do zasilania 

obiektu Parku Wodnego 

Prace na w/w obiekcie obejmowały:

- dostawę i montaż kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 565 m2  i sprawności optycznej min. 82% (odniesionej do 

powierzchni absorbera).

- instalację odzysku ciepła z wód popłucznych oraz ze ścieków z natrysków zlokalizowanych przy szatniach basenowych,

- wymianę central wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obsługującej hale basenowe na centrale nawiewno-wywiewne z 

odzyskiem ciepła zasilane pompą ciepła, o sprawności min. 85% oraz min 70% dla central wentylacyjnych szatni, wypożyczalni, 

hydroterapii i innych pomieszczeń.

- budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50,16 kW – 264 panele fotowoltaiczne, o zakładanej mocy Wp=190W (wymiary 

808x1580x35mm, waga 5,62kg, napięcie 36,5V, prąd 5,2A) - łączna powierzchnia paneli 337m2,

- podłączenie instalacji elektrycznej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50,16 kW z siecią energetyczną Operatora Sieci 

Dystrybucyjnej,

- wykonanie układu APS zbierania danych, wizualizacji parametrów pracy i wskaźników energetycznych instalacji OŹE.

Termin realizacji inwestycji: wrzesień – grudzień 2011r.

Wartość inwestycji: 3 875 000 zł

Inwestor: Miasto Ełk

Źródła finansowania: RPO Warmia i Mazury 2007-2013 (80%), środki własne (20%)

Ograniczenie emisji CO2: 369 Mg/rok



Budowa budynków w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno-Park w Ełku

Przedmiotem inwestycji była budowa budynków w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno-Park w Ełku

wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną w zakresie I- go etapu.

Zespół budynków Techno-Parku łączy w sobie funkcję inkubatora przedsiębiorczości i inkubatora technologicznego, centrum 

dydaktycznego i konferencyjnego oraz części związanej z zarządzaniem infrastrukturą Techno-Parku.

Do ogrzewania pomieszczeń zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z ogrzewaniem 

powietrza i odzyskiem ciepła za pomocą rekuperatora obrotowego o sprawności min. 85%.

Przewidziano ogrzewanie i chłodzenie powietrza w centrali wentylacyjnej za pomocą pompy ciepła VRV III. Centrala 

zaprojektowana na prace całkowicie na powietrzu zewnętrznym, wspomagana gruntowym wymiennikiem ciepła GWC.

Termin realizacji inwestycji: listopad 2010r. – maj 2012r.

Wartość inwestycji: 10 142 165 zł

Inwestor: Miasto Ełk

Źródła finansowania: RPO Warmia i Mazury 2007-2013 (46,5%), środki własne (53,5%)



Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku

Prace na w/w obiekcie obejmowały:

- budowę kotłowni na biomasę (zrębki drzewne, pellet) - dwa kotły o mocy 250 kW każdy, z automatycznym podawaniem paliwa; 

czynnik grzewczy: woda o parametrach 90/700C

- wykonanie nowego komina c.o. ,

- dostosowanie pomieszczenia starej kotłowni koksowej dla potrzeb kotłowni modernizowanej,

- budowę central wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obsługujących halę sportową i pomieszczenia pomocnicze oraz 

pomieszczenia stołówki szkolnej, na centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła o sprawności 74 – 80%,

- wykonanie nowej instalacji c.o., c.w.u. oraz ciepła technologicznego.

Termin realizacji inwestycji: maj 2011r. – wrzesień 2012r.

Wartość inwestycji: 1 390 000 zł

Inwestor: Miasto Ełk

Źródła finansowania: RPO Warmia i Mazury 2007-2013 (80%), środki własne (20%)

Ograniczenie emisji CO2: 655 Mg/rok
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