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Z przyjemnością przedstawiam Państwu Raport Środowiskowy Miejskiego Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej za 2010 rok, który obrazuje wpływ naszej Spółki na przyrodę oraz
działania jakie podejmujemy, aby ogrzewanie Białegostoku było przyjazne środowisku.
Początek i koniec 2010 roku miał bardzo duży wpływ na wskaźniki środowiskowe. Dwie sro-
gie zimy, a szczególnie rekordowo zimny styczeń ze średnią temperaturą -10 st. C, spowo-
dowały większe zapotrzebowanie na energię cieplną, a co za tym idzie większe zużycie
węgla. To przyczyniło się do wzrostu emisji dwutlenku węgla. Jednocześnie, mimo zwięk-
szonej produkcji ciepła i spalania węgla, o prawie 23 proc. spadła łączna wielkość emisji
pozostałych zanieczyszczeń - tlenku węgla, tlenku azotu, pyłów i dwutlenku siarki. W 2009
wynosiła 406 ton, a w 2010 r. - 313 ton. Jedynie nieznacznie wzrosła wielkość emisji dwu-
tlenku siarki. O poprawie świadczą też współczynniki emisji, które dla wszystkich rodzajów
zanieczyszczeń - z wyłączeniem dwutlenku siarki - są lepsze niż w 2009 roku.
Wraz z większą produkcją energii, wzrosły także straty ciepła wprowadzonego do miej-
skiej sieci, ale dzięki modernizacjom rurociągów, po raz kolejny z rzędu zmniejszyliśmy
liczbę awarii i strat nośnika energii cieplnej.
W lutym 2010 r. przedsiębiorstwo otrzymało certyfikat zgodny z normą ISO 14001:2004 za
wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Spółka kon-
troluje swoją działalność związaną z zanieczyszczeniem środowiska, zmniejsza się ryzyko
awarii oraz skala ewentualnych strat z tego tytułu. 
Dzięki wdrożeniu Systemu, MPEC zyskuje też większe szanse na dofinansowania i dotacje
zewnętrzne służące rozwojowi i dalszemu ograniczaniu wpływu działalności na środowi-
sko naturalne. Przed nami kolejne przedsięwzięcia, które sprawią, że nasz produkt Ciepło
Systemowe, będzie coraz bardziej ekologiczny. Zapraszam do zapoznania z Raportem ob-
razującym wyniki środowiskowe osiągane przez Spółkę.



Misja MPEC Białystok

Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest zagwarantowanie mieszkań-
com Białegostoku i Kleosina możliwości korzystania z komfortowego ogrzewania poprzez
produkcję, zakup i dystrybucję energii cieplnej za pośrednictwem systemu ciepłowniczego,
którego największą wartością jest pewność i bezpieczeństwo dostaw oraz możliwość
ograniczania negatywnego wpływu działalności  na środowisko.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki  Cieplnej jest spółką należącą do samorządu
miejskiego Białegostoku. Działamy w imieniu społeczności naszego miasta i na jej rzecz.
Fundamentem naszego rozwoju są ścisłe więzi z odbiorcami energii cieplnej. W swoich
działaniach odpowiadamy na ich potrzeby oraz konieczność dbania o środowisko natu-
ralne, w którym żyjemy. 
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Podstawy prawne działalności MPEC 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest jednoosobową spółką Gminy Białys-
tok. W  1998 roku Spółka otrzymała z Urzędu Regulacji i Energetyki w Warszawie 3 kon-
cesje - na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem - co dostosowało
działalność przedsiębiorstwa do wymogów ustawy Prawo Energetyczne. 

Spółka prowadzi działalność na podstawie aktualnie obowiązujacych decyzji
środowiskowych:
1. Decyzja Prezydenta Miasta Białegostoku OSGK.I.76251/1/06 z dnia 1 września 2006 r.
o udzielenie Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spala-
nia paliw o nominalnej mocy ponad 50 MWt, zlokalizowanej na terenie Ciepłowni Zachód,
ul. Starosielce 2/1,15-670 Białystok. Obowiązuje do 30 czerwca 2016 roku.

2. Decyzja Prezydenta Miasta Białegostoku OSGK.I.7642/2/05/06 z dnia 27 marca 2006 r.
o   zezwoleniu   upoważniającym  do  uczestnictwa  we  wspólnotowym  systemie  handlu
uprawnieniami do emisji CO2 (ze zmianami decyzja nr OSGK.I.7642-2/09 z dnia 28 stycz-
nia 2009 r.). Obowiązuje do 31 grudnia 2014 roku.

3. Decyzja Prezydenta Miasta Białegostoku OSGK.I.6210-4-4/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r.
- pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków prze-
mysłowych z Zakładu przy ul. Starosielce 2/1 w Białymstoku. Obowiązuje do 25 stycznia
2014 roku.

4. Decyzja Prezydenta Miasta Białegostoku OSGK-II-7660/81/06 z dnia 
06 października 2006 r. na wytwarzanie odpadów oraz na odzysk 
i transport odpadów (ze zmianami decyzja nr OSGK-II-7660-1-48/10 
z dnia 22 września 2010 r.). Obowiązująca do 30 września 2016 roku.

5. Decyzja Prezydenta Miasta Białegostoku OSGK-II-7050/11/06 
z dnia 13 października 2006 r. na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych z terenu miasta Białegostoku. 
Obowiązuje do 13 października 2016 roku.
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Zaopatrzenie w ciepło 
miasta Białegostoku 

Białystok jest największym miastem północno-wschodniej Polski, liczącym blisko
290 tys. mieszkańców i zajmującym powierzchnię 102,12 km2. Jest stolicą wo-
jewództwa podlaskiego. Pełni rolę administracyjnego, gospodarczego,
naukowego i kulturalnego centrum regionu. 

Miasto rozwija się w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Około 32 proc. jego
powierzchni zajmują tereny zielone, z czego parki i skwery to 94 proc. tych
terenów. W granicach miasta znajduje się 1400 ha lasów, które tworzą specy-
ficzny i zdrowy mikroklimat. Pozostałością ogromnej niegdyś Puszczy Knyszyńskiej
są w Białymstoku dwa rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 106 ha.

Klimat Białegostoku jest wyraźnie chłodniejszy od innych dzielnic nizinnych Pol-
ski. Średnie temperatury stycznia mieszczą się w granicach od -4 st. C do -6 st. C
i należą do najniższych w Polsce. Temperatura w okresie sezonu grzewczego w
ostatnich 12 latach wynosiła od 0,7 do 4,1 st. C. Średnia temperatura sezonu
grzewczego w tym okresie to 2,2 st. C. Liczba dni mroźnych wynosi od 50 do 60,
zaś z przymrozkami - od 110 do 138 dni, czas zalegania pokrywy śnieżnej - od 90
do 110 dni. 

Większość potrzeb miasta związanych z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej
wody użytkowej jest zaspakajana przez miejski system ciepłowniczy. Pozostała
część to źródła rozproszone – kotłownie lokalne pracujące głównie na potrzeby
przemysłu oraz indywidualne źródła ciepła w budownictwie jednorodzinnym.
Głównym paliwem wykorzystywanym na potrzeby ogrzewania w Białymstoku jest
węgiel. 

Zintegrowany System 
Zarządzania Jakością 
i Zarządzania Środowiskowego 

Doskonalimy metody Zarządzania, czego potwierdzeniem było wdrożenie w
2006 roku Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z międzynarodową normą
ISO 9001:2000, a następnie dostosowanie go do zgodności z normą ISO
9001:2009. 
Znaczący wpływ MPEC na środowisko spowodował konieczność ustalenia pro-
cedur określających sposoby prowadzenia działalności w tym zakresie. W 2009
r. Spółka rozpoczęła wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego  zgod-
nego z międzynarodową normą ISO 14001:2004.
Powstały nowe procedury:
- Identyfikacja aspektów środowiskowych (wpływ działalności na środowisko)
- Reagowanie na sytuacje niebezpieczne i awarie
- System monitorowania i pomiarów parametrów mających wpływ na
środowisko
W grudniu 2009 r. system przeszedł pomyślny audyt firmy certyfikującej Kema
Quality. 
Obecnie firma posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością 
i Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 
oraz z normą ISO 14001:2004. 
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Elektrociepłownia Białystok
Podstawowym źródłem ciepła miejskiego systemu ciepłowni-
czego jest Elektrociepłownia Białystok - Spółka Akcyjna, 
w której głównym akcjonariuszem w 2010 r. była firma SNET
S.A. W 2011 r. właścicielem większości udziałów została grupa
kapitałowa Enea S.A.
EC Białystok produkuje energię cieplną w skojarzeniu z pro-
dukcją energii elektrycznej. Większość energii uzyskiwana jest-
poprzez spalanie miału węglowego, a część z biomasy.
Głównym odbiorcą energii cieplnej w wodzie gorącej jest
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. 

Ciepłownia Zachód
Drugim centralnym źródłem ciepła w systemie ciepłowniczym
jest Ciepłownia Zachód będąca własnością MPEC. 
Ciepło produkowane jest w kotłach wodnych, rusztowych
opalanych miałem węgla kamiennego. Moc znamionowa
kotłów wynosi  185 MW.
Produkcja odbywa się w okresie od października do kwietnia 
i kształtuje się na poziomie około 1 200 TJ/rok. 
Ciepłownia jest nowoczesnym źródłem ciepła, spełniającym
wymagania w zakresie ochrony środowiska.
Energia cieplna potrzebna do ogrzania i zasilenia w ciepłą
wodę użytkową obiektów podłączonych do miejskiego sys-
temu ciepłowniczego pochodzi w ok. 75 proc. z Elektro-
ciepłowni Białystok SA, a w ok. 25 proc. z Ciepłowni Zachód.

Miejski system ciepłowniczy 

Miejski system ciepłowniczy obejmuje sieci cieplne, węzły odbior-
cze oraz dwa duże źródła ciepła: Elektrociepłownię Białystok 
i Ciepłownię Zachód.

W ramach systemu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
jest właścicielem:
- Ciepłowni Zachód,
- 241 km wodnych sieci ciepłowniczych,
- 6,7 km sieci parowych,
- 1523 węzłów cieplnych.

Większość obiektów ogrzewanych z miejskiego systemu
ciepłowniczego stanowią budynki mieszkalne.  
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Ograniczanie wpływu na środowisko 

Działalność związana z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła znacząco wpływa
na środowisko naturalne:
- emitując zanieczyszczenia związane ze spalaniem paliw
- wytwarzając odpady
- zużywając energię elektryczną
- zużywając wodę i odprowadzając ścieki
- emitując hałas.

Jeszcze w latach 90. XX wieku największymi źródłami zanieczyszczeń powietrza 
w Białymstoku były Elektrociepłownia Białystok i Ciepłownia Zachód. Inwestycje
prośrodowiskowe w obu obiektach spowodowały, że negatywny wpływ tych zakładów
na środowisko został znacząco ograniczony. Powietrze w mieście i okolicach, bardziej
zanieczyszczają spaliny samochodów i emisje z kominów domów jednorodzinnych, nie
podlegających takim normom jak instalacje ciepłownicze.

MPEC Białystok działając na rzecz minimalizacji swojego negatywnego wpływu na
środowisko naturalne:
- ogranicza emisję spalin w Ciepłowni Zachód
- optymalizuje zużycie paliw i energii elektrycznej
- ogranicza ilość wytwarzanych odpadów i prowadzi ich selektywną zbiórkę 
- ogranicza zużycie wody i produkcję ścieków w procesach technologicznych
- ogranicza straty ciepła.
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W ciągu ostatnich 11 lat, efektywność Ciepłowni wzrosła. Do
wytworzenia 1 GJ energii cieplnej wystarcza obecnie spalenie
51,38 kg węgla, kiedy w 1998 r. potrzebne było 56,3 kg węgla.  

Wpływ na środowisko 
Od 1998 r. Ciepłownia Zachód należąca do MPEC, poddawana
jest kompleksowej modernizacji. Zbudowano m.in. Instalację
Odsiarczania Spalin, zmodernizowano kotły i inne urządzenia
technologiczne, co pozwoliło znacznie zmniejszyć emisje
zanieczyszczeń oraz poprawić efektywność pracy, a Ciepłow-
nia stała się nowoczesnym źródłem ciepła.  

PaliWO
Paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła w Ciepłowni
Zachód jest miał węglowy MIIA. 

W 2010 zużycie paliwa wyniosło 63,1 tys. ton. 
Węgiel posiadał następujące średnie parametry:
- wartość opałowa - 22663 kJ/kg,
- zawartość popiołu - 12,46 proc.,
- zawartość siarki - 0,677 proc.

Zużycie węgla w ostatnich pięciu latach w skali roku wynosiło
natomiast ok. 56 tys. ton rocznie.  

ZuŻYCiE WĘGla [Mg]

1998 2009

51.432 Mg
57.368 Mg

PROduKCJa CiEPła 
W CiEPłOWNi ZaChód [GJ]

1998 2009

913.754 GJ

1.126.847 GJ

EFEKTYWNOŚĆ ZuŻYCia PaliWa
W CiEPłOWNi ZaChód [kg/GJ]

1998 2009

56,3 kg/GJ
50,9 kg/GJ

2010

1.228.860 GJ

51,38 kg/GJ

2010

2010

63.141 Mg



Emisje do powietrza 
Zasadniczymi źródłami emisji z Ciepłowni Zachód są procesy 
energetycznego spalania węgla kamiennego w celu wyt-
warzania energii cieplnej.
Proces spalania prowadzony jest maksymalnie z udziałem
pięciu kotłów o wydajności znamionowej 185,0 MW. W
wyniku eksploatacji dochodzi do emisji do powietrza ty-
powych gazów pochodzących z procesu spalania (tlenki azotu
w przeliczeniu na dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek
węgla, dwutlenek węgla) i pyłów (pył PM10 i pył opadający). 
Od 1998 r. łączna emisja roczna zanieczyszczeń wyt-
warzanych przez Ciepłownię Zachód – nie licząc dwutlenku
węgla - zmniejszyła się o ponad połowę. Wówczas wynosiła
rocznie 843 tony. W 2009 roku - 406 ton. W 2010 r. łączna
emisja tlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenku azotu i pyłów
wyniosła już tylko 313 ton.
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EMiSJa dWuTlENKu SiaRKi  (SO2)
W 1998 r. emisja dwutlenku siarki wynosiła 198 ton. Dzięki budowie
Instalacji Odsiarczania Spalin te zanieczyszczenia zostały zmniejszone
do minimum. W 2010 r. Ciepłownia Zachód wyemitowała 41 ton SO2,
a tymczasem dopuszczalna norma wynosiła ponad 171 ton. Emisja
wzrosła w stosunku do 2009 r. z powodu większej ilości spalonego
węgla.

EMiSJa TlENKu aZOTu (NOx)
W 1998 r. emisja tlenku azotu wynosiła 206 ton. W 2010 r. Ciepłownia
Zachód wyemitowała do atmosfery 168 ton NOx. Dopuszczalna norma
rocznej emisji wynosi 339 ton.

EMiSJa TlENKu WĘGla (CO)
W 1998 r. emisja tlenku węgla wynosiła 257 ton. W 2010 r. Ciepłownia
Zachód wyemitowała do atmosfery tylko 52 tony CO. W przypadku
tlenku węgla nie ma określonych żadnych norm emisji.

EMiSJa PYłu
W 1998 r. emisja pyłu  wynosiła 182 tony. W 2009 r. Ciepłownia Zachód
wyemitowała do atmosfery 52 tony tych zanieczyszczeń, a do-
puszczalna norma wynosiła ponad 125 ton.

EMiSJa dWuTlENKu WĘGla (CO2)
W porównaniu do 2009 r., w 2010 r. emisja dwutlenku węgla była
wyższa ze względu na większe zużycie węgla. W 2009 r. emisja wyniosła
118.584 ton, a w 2010 r. 129.306 ton. 
W 2004 r. został wprowadzony system handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych. W związku z powyższym od 2005 roku instalacja
ma określony średnioroczny limit emisji dwutlenku węgla. W okresie
2005-2007 przydział średnioroczny uprawnień CO2 wynosił 148.900
ton/rok. W tym trzyletnim okresie nie przekraczaliśmy średniorocznego
limitu. 
W następnym, już pięcioletnim okresie rozliczeniowym 2008-2012,
otrzymaliśmy dużo mniejszy przydział tj. 123.710 ton/rok CO2. 
W 2010 r. z powodu większego zużycia paliwa, limit średnioroczny
został przekroczony o 5.596 ton, ale w trwajacym obecnie okresie roz-
liczeniowym, emisja dwutlenku węgla z Ciepłowni Zachód jest niższa
od dopuszczalnych wartości.

EMiSJa CO2

PYł

EMiSJa ZaNiECZYSZCZEŃ 
dO aTMOSFERY [Mg]

1998 2009

CO

SO2

NOx

182 

257

198

206

47 
106 
27 

226 

1998 2009

113.152 Mg 118.584 Mg
129.306 Mg

2010

2010

52 
52 
41 

168 
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Więcej energii cieplnej, 
ale mniej zanieczyszczeń 
Dzięki inwestycjom prowadzonym w Ciepłowni Zachód, MPEC 
wytwarza więcej energii cieplnej, jednocześnie emitując mniej
zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę ciepła. Z każdym rokiem
współczynnik emisji poszczególnych zanieczyszczeń jest mniejszy. 
W 2010 r. wyjątkiem był współczynnik emisji dwutlenku siarki, który
wzrósł nieznacznie z 0,024 Mg/TJ do 0,03 Mg/TJ. Wzrost ten był
spowodowany większym zużyciem węgla z powodu wyjątkowo niskich
temperatur powietrza zimą.

WSPółCZYNNiK EMiSJi [Mg/TJ]
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WSPółCZYNNiK EMiSJi CO2 [Mg/TJ]

1998 2009
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105,22



Straty ciepła i nośnika ciepła 
Modernizacje sieci cieplnych, a w szczególności wymiana sieci kanałowych na
preizolowane oraz armatury w komorach i węzłach cieplnych, sukcesywnie 
zmniejsza liczbę awarii i wycieków nośnika energii cieplnej. W 2000 r. ubytki
wynosiły 344 tys. metrów sześc. W 2010 r. doszło do wycieku 134,5 tys. m. sześc.
Te inwestycje przyczyniły się również do zmniejszenia strat ciepła, aczkolwiek 
w 2010 roku, ich wielkość nieco wzrosła, co spowodowane było większą produkcją
energii z powodu wyjątkowo niskich temperatur w zimowych miesiącach. Nieco
większy był też procentowy udział strat ciepła dostarczonego do miejskiej sieci 
w stosunku do poprzedniego roku. W 2009 r. wynosił 12,6 proc., w 2010 roku-
13,8 proc.
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Zużycie energii elektrycznej 
W efekcie prowadzonych inwestycji zarówno w Ciepłowni jak i w po-
zostałych elementach systemu ciepłowniczego, znacznie zmniejszono
ilość zużywanej energii elektrycznej. W 2000 roku MPEC zużywał 
energię elektryczną  na poziomie blisko 14 mln kWh . Obecnie zużycie
zredukowano do około 9,3 mln kWh w 2010 r.

PROCENTOWY udZiał STRaT CiEPła
dOSTaRCZONEGO dO MiEJSKiEJ SiECi CiEPlNEJ

W 2010 R.

13,8 %

ZMNiEJSZENiE STRaT 
NOŚNiKa CiEPła

2000 2009

301.916 m3

177.545 m3

ZuŻYCiE ENERGii ElEKTRYCZNEJ W MPEC
W laTaCh 2000-2010

13.803.319 kWh

2000 2009

8.929.448 kWh

8.412.090 kWh

4.968.821 kWh
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2010

134.560 m3

9.331.282 kWh

4.953.529 kWh

2010
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Gospodarka odpadami 
MPEC przywiązuje wiele uwagi do kwestii wytwarzania i zagospo-
darowania odpadów. Wdrożono bardzo rygorystyczne przepisy
wewnętrzne w tym zakresie. 

Odpady są zbierane selektywnie i zagospodarowywane zgodnie 
z przepisami prawa. Jednocześnie surowce wtórne są przekazywane do
ponownego przetworzenia lub w miarę możliwości wykorzystywane
we własnym zakresie.

W Ciepłowni Zachód, największe ilości odpadów powstają w wyniku
eksploatacji instalacji spalania miału węglowego (mieszanka popi-
ołowo-żużlowa z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych) 
i odsiarczanie spalin (błoto pofiltracyjne pochodzące z mokrej metody
magnezowej). Odpadów tego rodzaju MPEC wytwarza ponad 10.000
ton/rok. 

Ze względu na dalsze przekazanie odpadów do wykorzystania 
lub unieszkodliwienia wszystkie odpady gromadzone są selektywne,
Część zgromadzonych odpadów wykorzystywana jest przez instalację
na własne potrzeby. 

Odpady niezagospodarowane we własnym zakresie (z wyłączeniem
odpadów niebezpiecznych), przekazywane są podmiotom posiadają-
cym wymagane prawem pozwolenie lub uprawnionym do odbioru
odpadów bez zezwolenia. 

Wytwarzane odpady niebezpieczne, zbierane są selektywnie, okresowo
magazynowane w wyznaczonych miejscach na terenie MPEC. 

Miejsca czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych są
izolowane od podłoża, zaś odpady są przechowywane w specjalnych,
szczelnych pojemnikach, w wiatach magazynowych w zamkniętych
pomieszczeniach.
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Zużycie wody  
Ciepłownia Zachód zużywa wodę na potrzeby: technologiczne, soc-
jalno-bytowe pracowników, utrzymania czystości oraz cele p-pożarowe.
Aktualnie woda pobierana jest z dwóch źródeł. Z ujęcia własnego wód
podziemnych w postaci dwóch studni głębinowych oraz z wodociągu
miejskiego. 

W 2010 r. 101.236 metrów sześc. wody pochodziło z własnego ujęcia 
i zostało zużytych głównie do produkcji nośnika ciepła na potrzeby uzu-
pełniania miejskiej sieci ciepłowniczej oraz na potrzeby stacji uzdat-
niania wody i Instalacji Odsiarczania Spalin. 

Pobór wody z miejskiego wodociągu wyniósł 3.988 metrów sześc.
Woda ta jest przeznaczona na cele socjalno-bytowe.

Odprowadzanie ścieków  
Ciepłownia odprowadza wszystkie rodzaje powstających na jej terenie
ścieków oddzielnie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
po uprzednim podczyszczeniu w neutralizatorze (ścieki technologiczne) 
i w separatorze (ścieki opadowe). 

Ścieki przemysłowe i socjalno-bytowe są monitorowane zarówno w za-
kresie ilości jak i jakości.

W 2010 r. Ciepłownia Zachód odprowadziła 5.765 metrów sześc.
ścieków technologicznych i 3.988 metrów sześc. ścieków sanitarnych

ZuŻYCiE WOdY i OdPROWadZaNiE ŚCiEKóW
W CiEPłOWNi ZaChód W 2010 R.3.988 m3

WOda
Z MiEJSKiEGO
WOdOCiąGu

101.236 m3

WOda
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uJĘCia
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Proekologiczne inwestycje przyszłości 
Wieloletni Plan Rozwoju MPEC przewiduje kolejne działania mające na celu ograniczanie
wielkości emisji  zanieczyszczeń do atmosfery i korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Na lata 2011-2017 zaplanowane zostały m.in. przedsięwzięcia takie jak:
- dalsza modernizacja sieci i węzłów cieplnych
- modernizajca kotła nr  5 w Ciepłowni Zachód (warianty brane pod uwagę to dostosowanie 
do spalania biomasy lub współspalania biomasy i węgla oraz dostosowanie do spalania gazu)
- wdrożenie kogeneracji gazowej, czyli skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej
- dalsze modernizacje układu odpylania kotłów poprzez montaż elektrofiltrów lub filtrów 
tkaninowych
- budowa instalacji redukującej tlenki azotu
- budowa systemu monitorowania i ciągłego pomiaru emisji Ciepłowni Zachód.

2010
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