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Ciepło systemowe ogranicza smog

Całkowita redukcja 
benzo(a)pirenu
i tlenku węgla



Lubelski system ciepłowniczy

• sieć ciepłownicza zarządzana przez 
LPEC S.A. 

• PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A., Oddział 
Elektrociepłownia Lublin Wrotków

• Elektrociepłownia Megatem EC-
Lublin Sp. z o.o.



Lubelski system ciepłowniczy



250 tys. 
mieszkańców

Lublina

95 tys. 
gospodarstw domowych

60% 
powierzchni 
mieszkalnej 
w Lublinie

5,5
mln m kw.

powierzchni 
mieszkalnej

3,2
mln m kw.

powierzchni 
użytkowej

Lubelski system ciepłowniczy



455 km
eksploatowanych 

sieci 
ciepłowniczych

1920 
Węzłów 

cieplnych

3699
przyłączonych 

budynków

67%
nowoczesnych 

sieci 
preizolowanych

•100% 
•węzłów 

wyposażone 

jest 

w automatykę 

pogodową

•Stały 
monitoring 

elektroniczny

Lubelski system ciepłowniczy



69% 
Strategiczną grupą 

klientów jest 

budownictwo 

mieszkaniowe 

69%

14%

4%

12%
2%

b. mieszkaniowe usługi i inne

służba zdrowia oświata

przemysł

69,1%

27,9%

2,3% 0,7%

SPÓŁDZIELNIE

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

GOSPODARKA KOMUNALNA

ODBIORCY INDYWIDUALNI

Lubelski system ciepłowniczy



Całkowita redukcja 
tlenku węgla

Ciepło systemowe ogranicza smog



91% ciepła systemowego 
w Lublinie produkowane jest 
w kogeneracji

Wskaźnik obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.1. do Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania 
oszczędności energii

Ciepło systemowe ogranicza smog



PORÓWNANIE SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO 
Z INDYWIDUALNYM PIECEM WĘGLOWYM 

Krotność redukcji emisji zanieczyszczeń 



Certyfikacja



Idea certyfikacji 

Indywidualny  piec węglowy Budynki ogrzewane ciepłem 

systemowym



Rozwój rynku ciepła systemowego 

• 2008 – 2017

• 95 mln zł na budowę nowych sieci 

• 42 km nowych odcinków

• 475 przyłączonych budynków

• 24% powiększenie rynku ciepła systemowego



Rozwój rynku ciepła

Modernizacja sieci ciepłowniczych na poziomie 
gwarantującym zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego lubelskiego systemu ciepłowniczego

Pozyskanie dotacji ze środków UE na rozwój i modernizację

Cele strategiczne  LPEC S.A. na lata 2017 - 2021



„Rozbudowa efektywnego systemu 
ciepłowniczego na terenie 

miasta Lublin”



„Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie 
miasta Lublin”

• Budowa 21 km nowych sieci ciepowniczych

• Realizacja 2017-2021

• Wartość projektu 39,9 mln zł

• Dotacja 24,5 mln zł





Efekty projektu



„Modernizacja sieci ciepłowniczej 
na terenie Lublina”



„Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Lublina”

• Przebudowa 23 km sieci ciepłowniczych

• Realizacja 2017-2021

• Wartość projektu 61,1 mln zł

• Dotacja 35,6 mln zł



Efekty projektu



Sprawdź 
czy masz dostęp 

do ciepła 
systemowego



Sprawdź czy masz dostęp do ciepła systemowego?

• Wypełnij wniosek i prześlij w formie 
papierowej lub elektronicznej do 
LPEC S.A.

• Dane identyfikacyjne wnioskodawcy

• Podstawowe dane obiektu

• Mapa orientacyjna ze wskazaniem 
obiektu i numerem działki



Sprawdź czy masz dostęp do ciepła systemowego?

• Wniosek o określenie 
możliwości przyłączenia do 
sieci ciepłowniczej 
powinien wypełnić i 
podpisać zarządca lub 
właściciel obiektu.

• Nasi specjaliści udzielą 
Państwu niezbędnej pomoc 
przy wypełnianiu wniosku. 







Lekcja ciepła



Lekcja ciepła 
„Czerwony Kapturek. Misja Czarny Smog”
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