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O przedsiębiorstwie

W 1978 roku do użytku została oddana Ciepłownia Miejska w Grajewie, która 
działała w strukturach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Łomży. 

30 września 1991 roku, zgodnie z zarządzeniem wojewody łomżyńskiego, WPEC
w Łomży uległo podziałowi na Zakłady Rejonowe – w tym Zakład Energetyki 
Cieplnej w Grajewie jako jednostka budżetowa.

Na mocy Uchwały Nr 107/XX/96 Rady Miejskiej w Grajewie z dn. 12 lipca 1996 r. 
zostało utworzone Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Grajewie jako spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.

Założycielem i właścicielem posiadającym 100% udziałów w Spółce jest Miasto 
Grajewo, reprezentowane na Zgromadzeniu Wspólników przez Burmistrza Miasta 
Grajewo.



O przedsiębiorstwie



Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2016 r. w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. w Grajewie zatrudnienie przedstawia się następująco: 

 

– na stanowiskach robotniczych: 46 etatów;
– na stanowiskach nierobotniczych: 15 etatów.

Łącznie: 61 pracowników.



Charakterystyka Spółki pod względem technicznym

Przedmiotem działalności PEC Sp. z o.o. w Grajewie jest wytwarzanie, przesył
i dystrybucja ciepła, wytwarzanie energii elektrycznej oraz inne formy działalności 
gospodarczej wymienione szczegółowo w Umowie Spółki, działającej na terenie 
miasta Grajewa.

29 września 1998 r. PEC Sp. z o.o. w Grajewie zgodnie z obowiązującym Prawem 
Energetycznym otrzymało od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dwie koncesje. 
Pierwszą na wytwarzanie ciepła oraz drugą na przesył i dystrybucję ciepła. 
Obydwie koncesje ważne są do 30 września 2018 r. Całość sprzedawanego ciepła 
wytwarzana jest we własnym źródle.

18 lutego 2014 r. PEC Sp z o.o. w Grajewie otrzymało koncesję Prezesa URE na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii 
elektrycznej. Energia elektryczna wytwarzana jest w skojarzeniu.



Charakterystyka Spółki pod względem technicznym

Zdając sobie sprawę z konieczności szukania dróg mających na 
celu zahamowanie spadkowej tendencji w produkcji ciepła, Zarząd 
Spółki prowadzi ciągłe działania zmierzające do pozyskiwania 
nowych odbiorców ciepła. Dąży więc do zwiększania łącznej 
powierzchni ogrzewalnej i powierzchni objętej dostawą ciepłej 
wody użytkowej.



Charakterystyka Spółki pod względem technicznym

Rok Powierzchnie ogrzewane centralnie w tym mieszkaniówka Powierzchnia objęta 
dostawą ciepłej wody 

Kubatura ogrzewanych 
obiektów 

2012 407.201 m2 289.393 m2 293.854 m2 1.697.747 m3 

2013 410.652 m2 292.181 m2 297.041 m2 1.710.737 m3

2014 424.022 m2 304.560 m2 310.410 m2  1.727.483 m3 

2015 426.164 m2 306.610 m2 315.368 m2 1.755.981 m3

2016 434.742 m2 314.918 m2 323.676 m2 1.822.936 m3 

2013/2012 100,85 % 100,96 % 101,08 % 100,76 %

2014/2013 103,26 % 104,24 % 104,50 % 100,98 %

2015/2014 100,50 % 100,67 % 101,60 % 101,65 %

2016/2015 102,01 % 102,71 % 102,63 % 103,81 %



Produkcja, sprzedaż, zużycie paliwa

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produkcja brutto 
energii cieplnej 
ogółem w GJ 

265163 281306 253613 260519 256368 238832 223344 245199

Produkcja netto 
energii cieplnej 
ogółem w GJ 

255530 271040 244280 253510 238967 219047 205709 224571

Sprzedaż energii 
cieplnej Ogółem w 

GJ 
228136 241309 213987 221015 210774 194715 181836 201670

Koszty zużycia opału 
w tyś. zł w tym: 
      miał węglowy
            biomasa

4576,76
- 

4397,56
13,19 

4239,91
12,79 

4969,88
41,21 

4373,38
495,70

3367,73
962,86

2593,56
1032,12 

2111,46
1831,66

Zużycie paliwa w 
jedn. natur. miał 
węglowy w Mg

         biomasa w Mg* 

14368,22
617,3 

15478,0
230,0 

13109,26
2558,97 

14482,9
1555,5 

12752,0
4285,46

11182,82
6834,02 

9975,24
6422,85

8514,44
11312,13

* Biomasa współspalana zgodnie z koncesją.



Węzły i sieć cieplna 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ilość węzłów cieplnych
w tym własne

366
97

393
98

484
193

530
227

532
228

536
228

Magistrala wodna 3.750 3.750 3.750 3.750 3.950 3.950

Sieć rozdzielcza wodna 9.306 9.800 9.800 11.400 11.202 11.400

Przyłącza wodne 11.057 11.623 11.693 14.494 14.603 14.823

Łącznie długość sieci 
cieplnych 24.113 25.173 25.243 29.644 29.755 30.173

Sieć wysokoparametrowa 
preizolowana 12.849 18.320 19.706 29.644 29.755 30.173



Struktura odbiorców

Struktura sprzedaży wg 
przychodów od odbiorców: 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SMLW 44,99 % 44,23 % 43,50 % 43,17 % 43,00 % 41,79 % 

SM „ZGODA” 11,40 % 11,37 % 11,30 % 11,49 % 12,77 % 1,94 % 

Wspólnoty Mieszkaniowe 6,70 % 6,64 % 7,60 % 9,66 % 8,89 % 20,63 % 

Obiekty Oświatowe 5,68 % 5,87 % 7,20 % 7,78 % 6,94 % 7,10 % 

Obiekty Użyteczności 9,93 % 10,19 % 9,80 % 7,02 % 8,23 % 11,16 % 

SM „Przełom” 1,36 % 1,31 % 1,40 % 1,36 % 1,35 % 1,23 % 

TBS 1,37 % 1,39 % 1,40 % 3,54 % 3,31 % 1,38 % 

ZADM 6,60 % 6,61 % 5,80 % 1,10 % 0,56 % 0,62 % 

Pozostali odbiorcy 11,97 % 12,39 % 12,00 % 14,88 % 14,95 % 14,15 % 

RAZEM: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %



Zmiany mocy zamówionej w latach 2009-2016

Grupa 
taryfowa

2009
[kW]

2010
[kW]

2011
[kW]

2012
[kW]

2013
[kW]

2014
[kW]

2015
[kW]

2016
[kW]

W1 9680,83 10042,83 10399,83 10966,75 10917,75 11337,75 11403,85 11420,85

W2 15798,79 14226,60 13552,60 12411,10 12315,80 16740,004 17557,084 17445,30

W3 2853,984 2766,984 2730,684 2693,184 2678,184 - - -

W4 1531,02 1531,02 1471,02 1453,02 1428,02 - - - 

RAZEM 29864,624 28607,434 28154,134 27524,054 27339,754 28077,754 28960,934 28866,15



Sytuacja gospodarcza Spółki

Spółka posiada dobrą płynność finansową i niezbędne zasoby 
pieniężne do wykonania planowanych inwestycji rozwojowych

w zakresie inwestycji w sieć cieplną.



Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

Projekt opracowany przez Miasto Grajewo pn. "Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo 
poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" został wybrany do dofinansowania ze środków 
unijnych, zajmując I miejsce na liście rankingowej projektów złożonych w terminie: 30.06.2010 r. - 
16.08.2010 r. w ramach Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.1 
Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska - poinformowała 10 grudnia 2010 r. Instytucja 
Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Projekt w wyniku oceny merytorycznej został pozytywnie oceniony i uzyskał 92,8 proc. możliwych do 
zdobycia punktów. Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo polegała na budowie układu 
skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o spalanie biomasy. W wyniku realizacji 
projektu, modernizacji i rozbudowie grajewska ciepłownia stanie się elektrociepłownią. Zakres inwestycji 
obejmował m.in. rozbudowę i przebudowę budynku ciepłowni, modernizację stacji średniego napięcia oraz 
budowę wewnętrznej sieci energetycznej kablowej, montaż kotła parowego opalanego biomasą wraz z 
ekonomizerem, instalacji odpylania i odprowadzenia spalin, technologii kotła - rurociągów, pomp, i 
armatury, a także montaż silnika parowego, budowę magazynu biomasy.
– Wartość inwestycji: 14 mln 220 tys. zł Dofinansowanie: 9 mln 162 tys. zł

– Data podpisania umowy: 23.12.2010 r.



Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

PRZETARGI

1. Ogłoszony 15.03.2011 r.
Unieważniony 09.05.2011 r.
Cena najkorzystniejszej oferty tj. 15.879.300,00 zł przewyższa kwotę jaka Zamawiający 
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. 14.221.540,00 zł.

2. Ogłoszony 16.05.2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3. Liczba odrzuconych ofert: 0.
Nazwa i adres wykonawcy któremu udzielono zamówienia:
Konsorcjum ENERGOTECHNIKA Sp. z o.o. – BISTYP-TECH Sp. z o.o.,
ul. Chełmżyńska 25, 04-247 Warszawa
Cena wybranej oferty: 13.874.400,00 zł
Oferta z najniższą ceną: 13.874.400,00 zł / Oferta z najwyższą ceną: 23.903.008,20 zł
Data udzielenia zamówienia: 08.07.2011 r.



Modernizacja systemu ciepłowniczego 
Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii 

KAMIEŃ WĘGIELNY

Dnia 25 lipca 2011 r. przy Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej w Grajewie odbyło się 
uroczyste podpisanie Aktu erekcyjnego oraz 
wmurowanie kamienia węgielnego pod 
budowę układu skojarzonej produkcji ciepła i 
energii elektrycznej w oparciu o spalanie 
biomasy. 



Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

Pozwolenie na budowę

Dnia 27 marca 2012 r. Miasto Grajewo uzyskało prawomocne pozwolenie na 
budowę, związane z realizacją projektu „Modernizacja systemu 
ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii". Oznaczało to możliwość rozpoczęcia prac budowlanych
w ramach projektu. 



Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

Realizacja
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Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

Odbiór końcowy
Dnia 31.05.2013 nastąpił odbiór końcowy robót realizowanych w ramach projektu pn: 
„Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii”. Odbiór końcowy poprzedził rozruch technologiczny 
zakończony osiągnięciem zakładanych parametrów technologicznych. Czynności 
odbiorowe zakończyły realizację Projektu.
Całkowita wartość Projektu wyniosła 13.940.082,00 zł z czego dotacja ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony 
środowiska, Działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska 
wyniosła 8.907.270,72 zł.
Realizację rzeczową Projektu rozpoczęto 08.07.2011 r. Wykonawca: konsorcjum firm 
Energotechnika Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz BISTYP -TECH Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie zakończył roboty budowlano-montażowe i zgłosił gotowość do 
odbioru końcowego w dniu 30.04.2013 r. 



Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

W ramach Projektu zrealizowano następujące elementy:
– opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
– rozbudowę i przebudowę budynku ciepłowni;
– montaż kotła parowego opalanego biomasą o mocy minimalnej 5,0 MW;
– montaż agregatu kogeneracyjnego: silnika parowego wraz z generatorem prądu o mocy 

minimalnej 0,6 MW;
– montaż instalacji odpylania i odprowadzenia spalin;
– montaż technologii kotła: rurociągów, pomp i armatury;
– montaż instalacji elektrycznych wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką;
– budowę magazynu biomasy; 
– zakup maszyn do przygotowania i podawania paliwa: rębaka oraz ładowarki; 
– budowę niezbędnych wewnętrznych dojść i dojazdów;
– modernizację stacji średniego napięcia. 



Koncesja

W dniu 10 września 2013 r. PEC Sp. z o.o. w Grajewie złożyło 
wniosek do Prezesa URE o wydanie koncesji na prowadzenie 
działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu energii 
elektrycznej w odnawialnym źródle energii w kogeneracji.

W dniu 11 września 2013 r. PEC Sp. z o.o. w Grajewie złożyło 
wniosek do Prezesa URE o zmianę przedmiotu i zakresu 
działalności określonego w koncesji, w związku z wyłączeniem 
z eksploatacji kotła WR5 o mocy 5,815 MWt oraz 
wydzierżawieniem nowej jednostki wytwórczej – 
elektrociepłowni biomasowej o mocy 5,5 MWt.

18 lutego 2014 r. PEC Sp z o.o. w Grajewie otrzymało koncesję 
Prezesa URE na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Energia elektryczna 
wytwarzana jest w skojarzeniu.



Wytwarzanie ciepła w źródle

Łączna moc zainstalowana 40,39 MW, 
z czego:

– 34,89 MW przypada na ciepło 
pochodzące ze spalania miału 
węglowego;

– 5,5 MW pochodzi ze spalania 
biomasy w nowym bloku 
elektrociepłowniczym.

Ciepłownia dzisiaj



Energia elektryczna

LP. Wyszczególnienie Jednostka 
miary 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. Zmiana %

1 Energia elektryczna wytworzona z generatora MWh 835,334 976,859 14,49

2 Energia elektryczna sprzedana MWh 547,431 635,547 13,86

3 Energia elektryczna zakupiona MWh 570,196 640,839 11,02

4 Zużycie energii elektrycznej w źródle MWh 858,099 982,151 12,63

5 Energia elektryczna wyprodukowana z 
generatora i zużyta na potrzeby własne MWh 287,903 341,312 15,65

6 Zużycie energii elektrycznej na węzłach MWh 106,398 118,629 10,31



















Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

W 2015 r. zrealizowano inwestycję dla projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej 
sytemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii 
cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów cieplnych”, która otrzymała dofinansowanie z 
NFOŚiGW (zakończona II kwartał 2015 r.). 

W latach 2012-2015 wymieniono 12 571,61 mb sieci kanałowej na sieć preizolowaną oraz 225 
szt. węzłów cieplnych z wymiennikami typu JAD na węzły kompaktowe z wymiennikami 
płytowymi.

Pozwoliło to w znacznym stopniu: 
� zmniejszyć ilość strat ciepła podczas przesyłu,
� zmniejszyć ilość awarii występujących na sieciach i przyłączach,
� zmniejszyć ilość ubytków nośnika ciepła,
� uzyskać większą sprawność i zmniejszyć straty podczas wymiany ciepła.
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