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Pochodzi z terenu gminy, bliski transport, 
pieniądze pozostają w gminie u dostawców 
lokalnych - mieszkańców gminy a nie wypływają 
z kraju na zakup gazu czy oleju w kierunkach 
wiadomych  

Lokalne paliwo 

Do zbiórki słomy i obsługi kotłów są 
potrzebni lokalni pracownicy, co daje 
dodatkowe zatrudnienie w regionie 

Kreowanie rynku pracy 
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Najtańsze źródło ciepła 4 
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Węgiel kamienny

Ekogroszek

Drewno

Słoma - zakup

Słoma - własna Koszt 1 GJ

Dlaczego słoma? 

Tyle słomy powstaje corocznie w Polsce, 
dodatkowo wykorzystana może być odpadowa 
biomasa leśna, siano bądź uprawy energetyczne 

35 mln ton słomy w Polsce 
Do ogrzania jednej średniej wsi wystarczy około 
400-500 ton słomy rocznie, czyli słoma, która 
powstaje na powierzchni około 120 ha pól 

Na 1 wieś wystarczy słoma z 120 ha 
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Eksploatacja kotłowni 
może być prowadzona przez: 
• gminną spółkę komunalną, 
• spółdzielnie ciepłownicze, zrzeszające 

dowolną ilość członków, mieszkańców 
gminy, którzy dostarczają do niej paliwo, 
eksploatują i sprzedają ciepło 
mieszkańcom, 

• firmy komercyjne, 
• inne formy prawne, np. partnerstwo 

publiczno – prywatne 

Lokalne ciepłownie 
zamiast setek 
kominów 

Główne korzyści 

100 do 1 
1 komin w miejsce  
obecnych 100 kominów 

Ekologia 
Paliwo odnawialne 
produkowane lokalnie 

Oszczędności 
Najtańsze paliwo 
na rynku 

Możliwa kogeneracja 
Produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu 
np. z wykorzystaniem powstającego we 
współpracy z Innoenergy urządzenia BioORC 

Racjonalne koszty inwestycji 
Średni koszt inwestycji dla wsi posiadającej  
100 domostw, szkołę i kilka innych budynków 
użyteczności publicznej to ok. 6 mln zł 

Wygoda 
Ciepło systemowe 
całą dobę 



Pilotażowy system  
ciepłowniczy 

Gać - wieś w Polsce położona w województwie 
dolnośląskim, w gminie Oława, którą zamieszkuje 
około 450 mieszkańców, do ciepłowni 
podłączonych zostanie 115 obiektów 

Lokalizacja 

1. Kompletna kotłownia oparta na dwóch kotłach 
automatycznych opalanych słomą o mocy 1200 kW 
każdy i jednym kotle wsadowym opalanym słomą o 
mocy 500 kW 
2. Sieć preizolowana stalowa ok. 820 m i PEX ok. 
3400 m 

Inwestycja 

Parametry techniczne 

2,5 MW 
moc w okresie  
zimowym  

0,5 MW 
moc w okresie  
letnim  

11 000 GJ 
roczne zapotrzebowanie 
na energię całej wsi 

90 GJ 
roczne zapotrzebowanie 
na energię 1 obiektu 

0 zł 20 zł 40 zł 60 zł 80 zł 100 zł

Ciepłownia Wrocław

Ciepłownia Oława

Ciepłownia na słomę

Analiza korzyści dla 1 obiektu 
średni koszt 1 GJ 

obiekt o zapotrzebowaniu 90 GJ rocznie 

op. zmienna op. stała 

op. zmienna op. stała 



Miejscowość Gać z lotu ptaka 



 

 

 

 

 

 

Koncepcja sieci ciepłowniczej dla miejscowości Gać 



Thank You  

for attention! 

www.metalerg.pl 

Dziękuje 
za uwagę! 


