
S P R A W O Z D A N I E
z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej za rok 2020.

t

1. Podstawa prawna funkcjonowania:
Uchwała Nr XV/I59/95 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 sierpnia 1995 roku 
w sprawie utworzenia zakładu budżetowego p.n. Zakład Energetyki Cieplnej.

2. Stan zatrudnienia na dzień 16.04.2021 r.:
15,5 etatu.

3. Opis stanu rządzeń i instalacji zakładu.

3.1. Wytwarzanie ciepła.
Kotłownia

Produkcja ciepła odbywa się w kotłowni zlokalizowanej przy ul. Gródeckiej 40A. 
Kotłownia została wybudowana i uruchomiona w 1997 r., jako kotłownia 
dwupaliwowa gazowo - olejowa.

Od października 2005 r. paliwem podstawowym jest gaz ziemny wysokometanowy.

Kotłownia wyposażona jest w kotły renomowanej firmy „LOOS”.

Typ kotła Typ palnika Moc
osiągalna

Średnia
sprawność Ilość

UL-SH-6800 Weishaupt RGL 6 500 kW 92% 2 szt.
UL-SH-4100 Weishaupt RGL 3 200 kW 92% 1 szt.

Kotły pomimo długoletniej eksploatacji są w dobrym stanie technicznym, 
umożliwiającym dalsze funkcjonowanie. Urządzenia te podlegają Dozorowi 
Technicznemu, co wymusza stosowanie odpowiednich procedur związanych z ich 
eksploatacją.

Pozostała infrastruktura kotłowni:

-  budynek kotłowni został wyremontowany w 2017 r.
- główne pompy obiegowe zostały wymienione w 2006 r. -  ich stan techniczny nie 

budzi zastrzeżeń;
- stacja uzdatniania wody (po starej kotłowni węglowej) jest sprawna technicznie, 

3.2. Zakup ciepła
Od 2016 r. około 50% ciepła sprzedawanego odbiorcom pochodzi z zakupu. 
Dostawcą ciepła jest firma GI Hrubieszów Sp. z o.o.. Energia cieplna pochodzi 
z kogeneracji gazowej opartej na dwóch agregatach o łącznej mocy nominalnej 2,8 
MWt(2 MW + 0,8 MW).
Agregaty cechują się dużą awaryjnością, stąd średnia moc dostarczana do ZEC 
w 2020 r. wyniosła 2,47 MW

3.3 Przesył - sieci ciepłownicze
Zakład przesyła energię cieplną do odbiorców siecią ciepłowniczą 
wysokotemperaturową o długości 8,35 km, do węzłów cieplnych grupowych 
i indywidualnych.
Moc cieplna zamówiona przez wszystkich odbiorców wynosi 12,21 MW.
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Opis sieci ciepłowniczej ogólnie: 
czynnik/ nośnik energii -  woda;

- łączna długość -  8,6 km
- ukształtowanie poziome -  typ rozgałęziony(promieniowy/promienisty);
- ukształtowanie pionowe -  typ mieszany:
- podziemne tradycyjne/kanałowe o średnicach DN250, DN200, DNI 50 oraz 

DN80 i DN65, izolowane wełną mineralną w płaszczu blaszanym, gipsowym 
i cementowym;

- krótkie odcinki napowietrzne DN250, DNI00;
- podziemne/preizolowane o średnicach od DN150 do DN20.

Główny odcinek cieci ciepłowniczej, o największej średnicy DN250 i DN20 
wybudowany został w 1988 roku. Ma on długość 1542 m i przebiega od kotłowni, 
200 m estakadą napowietrzną wzdłuż ul. Tęczowej do ul. Gródeckiej, dalej kanałem 
pod jezdną ul. Gródeckiej, rondem i wzdłuż ul. Piłsudskiego do komory w pobliżu 
budynku ul. Mickiewicza 1.
Stan rur pod względem mechanicznym jest dobry (brak oznak korozji), natomiast pod 
względem izolacji (wełna mineralna) należy określić jako akceptowalny.
Pozostałe odcinki sieci ciepłowniczej, będące odgałęzieniami od głównej magistrali 
ciepłowniczej są w dobrym lub bardzo dobrym stanie technicznym.
Za wyjątkiem 440 metrowego odcinka sieci kanałowej DNI50 w kierunku węzła 
grupowego Polna 32 (W-12), wszystkie pozostałe sieci wykonane są z rur 
preizolowanych.

W 2020 r. nie stwierdzono nieszczelności w sieciach ciepłowniczych, a dostawa 
ciepła dla odbiorców przebiegała bez zakłóceń (przerw w dostawie ciepła).

3.4 Węzły Cieplne.
Zakład dostarcza ciepło do 70 węzłów cieplnych.
W eksploatacji zakładu znajduje się:
- 21 węzłów grupowych (zasilających więcej niż 1 odbiorcę);
- 22 węzły indywidualne (zasilające tylko 1 odbiorcę).
Pozostałe węzły indywidualne -  27 sztuk, są własnością odbiorców.
Wszystkie węzły cieplne wyposażone są w automatykę pogodową. Ich stan 
techniczny jest dobry,
W 2020 r. dostawa ciepła do odbiorców przebiegała bez większych zakłóceń.

4. Dostawa nośników energii.

4.1. Gaz ziemny.
Dostawcą gazu ziemnego jest Polska Spółka Gazownictwa, sp. z o. o..
W ubiegłym roku dostawy gazu do zakładu przebiegały bez zakłóceń.

4.1. Energia elektryczna.

Dostawcą energii elektrycznej jest PGE Dystrybucja S.A.
W 2020 r.. nie odnotowano znaczących przerw w dostawach energii elektrycznej

5. Prace zrealizowane w 2020 r.

W 2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów inwestycyjnych.

Ze względu na trudną sytuację finansową zakładu, nakłady na przeglądy/remonty 
ograniczono do niezbędnego minimum i zamknęły się one kwotą 4 367,68 zł
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W okresie letnim wykonano standardowe prace związane z:
- chemicznym czyszczeniem wymienników ciepłej wody użytkowej;
- przeglądem, konserwacją i wymianą uszkodzonych elementów w instalacjach 

elektrycznych i automatycznej regulacji w kotłowni i eksploatowanych węzłach 
cieplnych;

- przeglądem, instalacji hydraulicznych, usunięciu ewentualnych nieszczelności, 
wymianą uszkodzonych zaworów, termometrów i manometrów;

- przeglądem eksploatowanych pomp we wszystkich węzłach wraz z wymianą 
zużytych łożysk i dławic w pompach w węzach grupowych W-8, W-l 10 i W-12.

6. Wynik finansowy za rok 2020 r.

Osiągnięty w 2020 r. wynik finansowy jest ujemny.
Sprawozdanie finansowe załączono do niniejszego pisma.

7. Ceny ciepła.
W 2020 r. obowiązywały ceny i stawki opłat za ciepło według taryfy wprowadzonej do
stosowania 07.11.2019 r.

/
Sporządzał: KifeROWNIK. _

Zakładu Bnergefyki Cieplnej 
•/Hrubieszowie

m g i j A r t u r  Szumiata
/

/
Hrubieszów 16.04.2021 r.

Załączniki:
-  sprawozdanie finansowe FOI za 2020 r.
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