Rzgów, dnia 08.12.2004 r.

Dotyczy budowy kot owni na biomas w Publicznym Gimnazjum w Rzgowie.

Gmina Rzgów, szczyc ca si od 3 lat tytu em Gminy Przyjaznej dla rodowiska ,
licznymi nagrodami przyznanymi przez NFO iGW w konkursach ekologicznych oraz
nadanym w tym roku tytu em Mecenasa Polskiej Ekologii , podejmuje kolejne dzia ania
proekologiczne, które przyczynia si do poprawy ochrony rodowiska.
W tym celu opracowano Program wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej w
aspekcie zrównowa onego rozwoju gospodarczego Gminy Rzgów .
Jednym z projektów operacyjnych tego programu jest budowa kot owni na biomas wraz z
zastosowaniem urz dze

s onecznych do przygotowywania ciep ej wody u ytkowej oraz

o wietlenia w budowanym Gimnazjum w Rzgowie.
rodki inwestora (gminy Rzgów) pozwalaj

tylko na wybudowanie kot owni opalanej

w glem lub mia em w glowym.
Mo liwo

uzyskania dotacji finansowej zadecydowa a, e mo na w zamian wybudowa

kot owni opalana biomas , tzn. granulatem drzewnym typu pellets.
Na etapie planowania inwestycji rozwa ano równie zastosowanie kot ów na s om lub
zr bki, jednak ze wzgl du na centralne po o enie obiektu na terenie miejscowo ci Rzgów,
dysponowanie zbyt ma ym terenem i niemo liwo

spe nienia przepisów przeciwpo arowych

zdecydowano, e kot ownia b dzie opalana pelletsem.
G ównym celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszcze , a przez to ochrona
klimatu. Celem dodatkowym jest ochrona ró norodno ci biologicznej, poniewa Gimnazjum
po o one jest na terenie Nadwarcia skiego Parku Krajobrazowego, gdzie Dolina Warty
rodkowej nale y do najcenniejszych w Polsce ostoi wiata zwierz cego i ro linnego (ranga
globalna

ogólno wiatowa).

Realizacja projektu jest równie zgodna z kryteriami obowi zuj cymi w EkoFunduszu, tzn.:
-

cechuj go nowatorskie rozwi zania techniczne,

-

b dzie promowa na polskim rynku najlepsze technologie, a zastosowanie urz dze
szwedzkich (firmy ECO TEC) b dzie transferem najlepszych technologii do Polski,

-

budowa kot owni oraz jej promocja w ród innych samorz dów przyczyni si do rozwoju
produkcji proekologicznej, a tym samym do powstania nowych miejsc pracy.

Tego typu przedsi wzi cie odpowiada równie rosn cym wymaganiom w zakresie ochrony
rodowiska i jest zgodne ze strategi d enia do uzyskania du ej niezale no ci energetycznej
w perspektywie wyczerpywania si klasycznych róde energii i coraz cz stszych kryzysów
energetycznych na

wiecie oraz niestabilnej polityki cenowej na energi

i no niki

energetyczne w kraju.
Rozwi zanie techniczne, które proponujemy, jest równie zgodne z dyrektywami UE, które
wed ug przyj tych programów zak adaj , e w 2010 roku minimum 12 % energii b dzie
pochodzi o ze róde odnawialnych.
W zwi zku z powy szym, samorz dy terytorialne maj do odegrania znacz c rol w zakresie
rozwoju energetyki odnawialnej, tym bardziej, e wynika to równie z ustawy o samorz dzie
terytorialnym.
Realizacja w/w projektu rozpocz to w listopadzie 2003 roku, a zako czono w marcu
2004 roku. W sk ad realizowanego przedsi wzi cia wchodz : dwa kot y ECO TEC Bio Line
200 wraz z palnikiem ECO TEC na pellets, kolektory s oneczne Vitosol 100 typ S 2,5 oraz 3
lampy s oneczne SOLAR, które b d o wietla y szkolne boisko.
Technologia pracy kot owni jest w pe ni zautomatyzowana i opiera si

na spalaniu

odnawialnego ród a energii, jakim jest pellets. Praca dwóch kot ów i uk adu solarnego jest
zsynchronizowana, co zapewnia racjonalne wykorzystanie energii.
Wymiernymi korzy ciami dla ochrony rodowiska b dzie zmniejszenie emisji zanieczyszcze
do atmosfery:
dwutlenek siarki o 170 kg/rok,
dwutlenek azotu o 100 kg/rok,
dwutlenek w gla o 63.600 kg/rok,
tlenek w gla o 10.590 kg/rok,
py o 2.970 kg/rok.
Planuje si ponadto utworzenie w tej szkole Centrum Edukacji Ekologicznej, a wybudowane
urz dzenia stanowi yby jeden z elementów dydaktycznych.
Dotychczasowa eksploatacja potwierdza trafno

wyboru tej technologii. Najwi ksze

znaczenie dla samorz du ma aspekt ekonomiczny eksploatacji kot owni. Jej eksploatacja jest
znacznie ta sza od kot owni w glowej (nie trzeba zatrudnia palaczy oraz dodatkowo jest
efekt ekologiczny), jak równie od kot owni olejowej, gdzie przy obecnych cenach oleju
eksploatacja jest ta sza o oko o 45 %.

Jako inwestor jeste my w pe ni usatysfakcjonowani zarówno urz dzeniami, które
pracuj w kot owni, jak równie wykonawc tego zadania, którym by o TORECO SP. Z O.O.,
ul. Gda ska 138, 85

022 Bydgoszcz.
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