
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN 

Z PRZEBIEGU PROCESU DECYZYJNEGO W ZAKRESIE 

PRYWATYZACJI SPÓŁKI Z O.O. ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ 

W ŻYCHLINIE  

 

Priorytetem, który zamierzaliśmy osiągnąć w procesie 

prywatyzacji Spółki komunalnej ZEC w Żychlinie, było  

pozyskanie strategicznego Inwestora. 

Inwestor taki, musiał posiadać odpowiedni kapitał własny oraz 

wiedzę i doświadczenie w branży ciepłowniczej. Jest to gwarancja 

zapewnia bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców 

posiadających to medium, oraz stworzenia możliwości modernizacji 

i rozbudowy sieci ciepłowniczych.  

 

Podstawą do podjęcia przeze mnie decyzji w kwestii zbycia 

udziałów spółki ZEC w Żychlinie były: 

1. Rekomendacja zespołu negocjacyjnego 

2. Złożona w trakcie trwania procedury negocjacyjnej 

rekomendacja doradców negocjacyjnych z firmy CENTRUM 

KOSULTINGU BUSINESS EXPERT sp. z o.o. sp.k.  

w Poznaniu,  

3. Wnioski, argumenty i spostrzeżenia zebrane podczas mojej 

pracy, nadzoru nad działalnością komunalną zakładu 

budżetowego i spółki, a w szczególności trwające od 2007 

roku procedury przygotowawcze, związane z 

doprowadzeniem do zabezpieczenia energetycznego 

Żychlina w latach przyszłych: 

a. analiza i opracowanie dotyczące ścieżki 

przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej  
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w Żychlinie (autor: CENTRUM KOSULTINGU 

BUSINESS EXPERT sp. z o.o. sp.k. w Poznaniu), 

b. wydzielenie ze struktur ZGK w Żychlinie nowego 

podmiotu – utworzenie Samorządowego Zakładu 

Budżetowego w Żychlinie, 

c. komercjalizacja działalności ZGK w Żychlinie - 

utworzenie Spółki z o.o. ZEC w Żychlinie, 

d. ustalenia nowej taryfy na przesył ciepła dla ZEC przez 

Urząd Regulacji Energetyki, 

e. prywatyzacji ZEC w Żychlinie w formie przetargu 

nieograniczonego, 

f. prywatyzacji ZEC w Żychlinie w formie negocjacji 

Źródło ciepła w Żychlinie od dawna wymaga modernizacji. Kotły, 

które służą do wytwarzania ciepła mają kilkadziesiąt lat. Są już 

wyeksploatowane, a ich efektywność połączona z kosztami eksploatacji, 

jest niezadowalająca. Właściciel źródła, tuż po jego zakupie od firmy 

prywatnej zdiagnozował pilną potrzebę przebudowy. Musiał przy tym 

brać pod uwagę również przyszłe zapotrzebowanie na ciepło i możliwość 

rozwoju sieci cieplnych. Niestety budżet gminy nie gwarantował w latach 

2013-2017 zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na 

rozwój sieci, które pozostawały we własności samorządu. Argument ten 

powodował, że wszelkie inwestycje w Żychlinie zostały zamrożone. Tylko 

będąc w posiadaniu całego systemu ciepłowniczego, inwestor uznać 

mógł za zasadne zainwestowanie znaczących kwot w modernizację 

źródła. Miał bowiem wpływ na wielkość przyszłego zapotrzebowania,  

a co za tym idzie możliwości energetyczne projektowanego źródła ciepła.  

Sytuacje tego rodzaju są zapewne niezwykle rzadkie. Nie jest mi znany 

żaden przypadek, w którym dwie różne firmy byłyby w posiadaniu źródła 
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i systemu sieci cieplnych. Rozdział ten, całkowicie paraliżował proces 

decyzyjny w zakresie zaangażowania środków finansowych.  

        

Rozwój systemu ciepłowniczego w Żychlinie i przejście na nowe 

rozwiązania technologiczne niesie za sobą kolejny bardzo ważny 

argument przemawiający na korzyść prywatyzacji spółki ZEC. Dotyczy  

to możliwości przyłączenia gazu przewodowego do naszego miasta. 

Posiadanie kolejnego medium podnosi atrakcyjność naszych terenów 

inwestycyjnych. Kilkakrotnie miałem do czynienia z przypadkami 

stawiania tzw. warunku brzegowego dla nowej inwestycji w zakresie 

infrastruktury gazowej. 

Inwestor złożył wstępny wniosek o przyłączenie gazu sieciowego  

z zapotrzebowaniem przekraczającym 3 mln metrów sześciennych na 

rok. Argument ten był podstawową przesłanką do pozytywnej decyzji 

firmy gazowniczej do przygotowania tej inwestycji.  

 

Poza powyższym wziąłem pod uwagę argumenty wskazywane  

w rekomendacji zespołu negocjacyjnego, tzn.: 

1. Ograniczona atrakcyjność spółki dla inwestorów 

zewnętrznych. 

ZEC jest jedynie dystrybutorem ciepła, a miasto nie posiada 

źródła ciepła, które należy właśnie do Energa Kogeneracja. 

Fakt ten bezspornie wpływa na nikłą atrakcyjność na nabycie 

udziałów ze strony potencjalnych inwestorów. W toku 

bieżącego postępowania negocjacyjnego zainteresowanie od 

początku wykazywał tylko jeden podmiot – Energa 

Kogeneracja sp. z o.o. W trakcie pierwszego podejścia do 

sprzedaży udziałów w formie przetargu nieograniczonego, 

zainteresowanie wstępne wyraziły trzy podmioty (w tym 
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obecny oferent), jednak żadna z nich nie złożyła oferty  

w poprzedniej procedurze. 

2. Ograniczone możliwości inwestycyjne samorządu.  

Niemożliwość realizacji przez Zakład Energetyki Cieplnej  

w Żychlinie sp. z o.o. inwestycji mających na cele poprawę 

działalności (parametrów sieci, budowę nowych sieci celem 

podłączenia nowych odbiorców)., co wynika m.in. ze 

zobowiązania wobec ENERGA Kogeneracja sp. z o.o.,  

ale przede wszystkim z braku możliwości dofinansowania 

ZEC przez dotychczasowego właściciela (Gminę Żychlin); 

3. Zabezpieczenie dostaw ciepła dla mieszkańców. 

Firma Energa jest jedną z najprężniej działających firm na 

polskim rynku. Jedna z jej „spółek-córek”, czyli Energa 

Kogeneracja czynnie uczestniczy w rozwoju branży 

ciepłowniczej. Zaangażowanie tej firmy i jej prestiż 

zabezpiecza trwałość realizacji zadania własnego Gminy 

Żychlin, w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną. 

Potwierdza to również planowana przez Eenerga 

Kogeneracja inwestycja w źródle ciepła w Żychlinie w latach 

2013-2017 o szacowanej wartości  netto 60.400.000 zł.; 

Nie bez znaczenia jest, że kapitał zakładowy spółki Energa 

Kogeneracja wynosi 93.465.000 zł, a właścicielem 100% 

udziałów jest ENERGA S.A. (51% akcji Skarb Państwa, 

Koncern Energetyczny ENERGA S.A. 32% akcji i Zespół 

Elektrowni Ostrołęka S.A. 17% akcji) 

4. Wynegocjowana cena za udział i inne warunki umowy. 

Wynegocjowaną cena za 1 udział (46,50 zł) jest wyższa  

od wartości 1 udziału wyliczonego według metody 

zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych (32,30 
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zł.) tzw. wycena dochodowa. Cena zakupu stanowi 143,96 % 

ceny z analizy. Atrakcyjne dla naszej gminy są zobowiązania 

Energa Kogeneracja sp. z o.o. w zakresie przyszłych 

inwestycji, gwarancje pracownicze i socjalne. Łączna cena 

wynegocjowana za udziały wynosi 2.286.219 złotych. 

5. Inne przyszłe zyski Gminy Żychlin. 

Wartość planowanych przez inwestora wydatków na 

rozbudowę i modernizację (ok. 60.000.000 zł netto) ma 

wpływ na przyszłe zyski podatkowe, jak również stwarza 

możliwość powstania nowych miejsc pracy z uwagi na 

konieczność obsługi nowego, zaawansowanego 

technologicznie źródła oraz przy budowie nowych sieci 

cieplnych i ich obsłudze. 

6. Zobowiązania Spółki z o.o. ZEC w Żychlinie 

Ważnym argument, który brałem pod uwagę przy 

podejmowaniu tej decyzji, jak również w trakcie 

wcześniejszych procesów (przekształcenie, komercjalizacja) 

to sytuacja ekonomiczna ZEC. Nasza spółka jest mała 

jednostką i obsługuje jedynie przesył ciepła. Wskutek 

wieloletniej działalności w archaicznej formie komunalnej,  

od której odeszła już znakomita większość samorządów, 

spowodowała, że najpierw zakład komunalny,  

a w następstwie spółka posiadała zobowiązania wobec 

ENERGA Kogeneracja sp. z o.o. Wartość zobowiązań na 

poziomie ponad 2 milionów zł. tworzył ograniczenia 

inwestycyjne dla samorządu i spółki oraz powodował ryzyko 

powstawania zakłóceń w działalności bieżącej. Analiza 

ekonomiczna wykonana na potrzeby określenia wartości 

jednego udziału spółki wykazała, że kolejnych latach spółka 
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może liczyć na zysk roczny rzędu 50 000 złotych. Biorąc pod 

uwagę, wiek sieci cieplnych, stan ich zużycia i brak 

możliwości bieżącego, rokrocznego prowadzenia inwestycji 

modernizacyjnych, należało założyć, że zysk ten nie byłby 

wystarczający na prowadzenie napraw i awarii.    

Ostatnim, ale jednym z najważniejszych argumentów 

analizowanych w czasie procesu decyzyjnego, jest zwiększenie 

możliwości inwestycyjnych Gminy Żychlin w oparciu o pozyskane 

środki ze sprzedaży udziałów. Nie można pominąć faktu, że  

w okresie recesji, wpływ środków finansowych z prywatyzacji może 

zabezpieczyć część potrzeb w zakresie wydatków majątkowych. 

Nasz samorząd od trzech lat przygotuje się do funkcjonowania  

w realiach wprowadzonych nową ustawą o finansach publicznych. 

Udało się nam dostosować do większości restrykcyjnych wymogów 

przepisów ustawy, między innymi poprzez regulacje fiskalne, cięcia 

w wydatkach bieżących, renegocjacje umów kredytowych, oraz 

niezaciąganie nowych zobowiązań (dług gminy obniżony został do 

bardzo niskiego poziomu 19%).     

Przygotowania te służą możliwości prowadzenia inwestycji 

oczekiwanych przez mieszkańców, a środki pochodzące  

z prywatyzacji stanowić będą uzupełnienie dla tych dotychczas 

zaoszczędzonych.   

Biorąc pod uwagę interes Gminy Żychlin, rozważając 

argumenty opisane na stronach sprawozdania, podjąłem decyzję  

o sprzedaży udziałów w spółce, a umowa z Inwestorem  

podpisana została w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie w dniu  

27 listopada br.  
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Spółka z o.o. Zakład Energetyki Cieplnej w Żychlinie stanie się 

własnością firmy Energa Kogeneracja po wpływie środków 

finansowych na konto gminy. Ostateczny termin dokonania 

płatności określony został w umowie sprzedaży na 7 dni od daty jej 

podpisania. 

 

PODSUMOWANIE 

Biorąc pod uwagę argumenty przedstawione w niniejszym 

sprawozdaniu, wyrażam pełne przekonanie, że pozyskanie 

Inwestora z silną pozycją na rynku ciepłowniczym, posiadającego 

znaczące możliwości inwestycyjne, przyniesie naszemu miastu 

oczekiwane korzyści rozwojowe i bezpieczeństwo w zakresie 

dostaw energii cieplnej.  

Z Żychlinem zwiąże się silna marka z ugruntowaną pozycją na 

rynku, co również będzie miało wpływ na podnoszenie prestiżu 

i atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Wraz z rozwojem inwestycji 

ciepłowniczych nastąpi poprawa stanu środowiska. Osiągnięte to 

zostanie na skutek modernizacji źródła ciepła i likwidacji lokalnych 

źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Również poprzez 

dywersyfikację czynnika grzewczego w formie paliwa gazowego 

(nazywanego czystym paliwem) oraz biomasy. Inwestycje 

zaplanowane przez Inwestora są źródłem dodatkowych dochodów 

w budżecie i umożliwią doprowadzenie do miasta sieci gazu 

przewodowego, podnosząc atrakcyjność Podstrefy Łódzkiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

  Uważam przeprowadzoną prywatyzację za sukces decyzyjny  

i organizacyjny naszego samorządu.  

/-/ Grzegorz Ambroziak 

Burmistrz Gminy Żychlin 
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Załącznik  
 
Wybrane fragmenty publikacji branżowej pt.:  
„Sieci ciepłownicze, jako element rozwoju kogeneracji w Polsce”  
autor:  
Andrzej Olszewski, Ekspert Izby Gospodarczej Ciepłownictwo 
Polskie w Warszawie 
  

„Systemy ciepłownicze, których częścią składową są sieci 

rurociągów doprowadzających czynnik grzewczy (na ogół gorąca woda 

lub para) od źródła ciepła do odbiorcy, są w Polsce istotną częścią 

gospodarki komunalnej i dlatego wymagają poświęcenia im znacznie 

większej uwagi niż to dzieje się dotychczas. Szczególnie niepokojący 

jest fakt zaniedbywania znaczenia sieci ciepłowniczych przy tworzeniu 

priorytetów dla kogeneracji. Należy tu podkreślić, że kogeneracja może 

istnieć tylko wówczas, kiedy istnieje odbiór ciepła. Ciepło to musi być 

przesłane do odbiorcy rurociągami (pominięto tu źródła kogeneracyjne 

rozproszone działające na potrzeby pojedynczych odbiorców), których 

stan techniczny i uwarunkowania lokalizacyjne są elementem 

decydującym o powodzeniu promocji kogeneracji. W Polsce około 1/3 

ciepła systemowego nie jest wytwarzane w kogeneracji, a więc istnieje 

duży potencjał do wykorzystania. Jednakże nie będzie to możliwe, jeśli 

wraz ze zmianą technologii wytwarzania ciepła nie nastąpi równoczesne 

inwestowanie w sieci ciepłownicze.” 

„W spółkach akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością w 

sumie skoncentrowane było 97% całej sieci ciepłowniczej.” 

„Podana na rys.2. struktura wiekowa sieci ciepłowniczych oceniona 

została na podstawie 25% próbki przedsiębiorstw, na dzień 30 września 

2008 roku. 
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Jak widać, prawie 40% sieci ciepłowniczych ma więcej niż 30 lat. W tym 

czasie nastąpił ogromny technologiczny postęp w dziedzinie zarówno 

metod układania sieci jak i ich izolacji.” 

 
„Obecnie najnowocześniejsza technologia to sieci preizolowane. 

Sieci te cechują znacznie niższe straty ciepła. Na rysunku 3. 

przedstawiono obecną strukturę technologii wykonania sieci. Stara 

technologia układania sieci w kanałach wciąż przeważa nad nowoczesną 

– rurami preizolowanymi. Tak stan sieci jaki pokazano na rys. 2. i 3. 

powoduje, że średnia wielkość strat ciepła w sieciach wynosi 12,6% 

przesyłanego ciepła. Należy tu podkreślić, że straty ciepła liczone, jako 

procent przesyłanego ciepła są największe w sieciach dostarczających 

ciepło na cele podgrzewania wody użytkowej, szczególnie w lecie, kiedy 

to dochodzą do 50%. 
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„Poniżej na rys. 4. przedstawiono aktualną strukturę formy prawnej, 

w jakiej działają przedsiębiorstwa ciepłownicze. 

 
 

„3. Problemy modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych.  

3.1. Bariery ekonomiczne. Podstawowym problemem rozwoju i 



Strona 11 z 12 

 

modernizacji systemów jest brak środków finansowych. Ciepłownictwo, w 

wyniku wieloletniej polityki taryfowej prowadzonej przez URE, stało się 

nierentowne. W tabeli 2. przedstawiono sytuację ekonomiczną 

scharakteryzowaną wskaźnikiem rentowności przedsiębiorstw 

ciepłowniczych. Wskaźnik ten, z powodu braku możliwości wydzielenia 

przedsiębiorstw sieciowych (dystrybucyjnych), ujmuje także 

przedsiębiorstwa wytwórcze. Obraz stanu przedsiębiorstw sieciowych nie 

jest jednak w ten sposób znacząco zakłócony, a stan rzeczywisty 

przedsiębiorstw dystrybucyjnych jest na ogół gorszy niż wytwórców 

ciepła, a w szczególności elektrociepłowni.  

 
Ujemny wynik finansowy przedsiębiorstwa powoduje, że nie można 

przeznaczyć na inwestycje odtworzeniowe, a tym bardziej rozwojowe, 

całej kwoty wynikającej z odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, że 

majątek przedsiębiorstw ulega coraz większej dekapitalizacji. 

Potwierdzają to liczby podawane w corocznej publikacji wydawanej 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pt. Energetyka cieplna w 

liczbach. Na jej podstawie stwierdzono, że średnie wydatki na inwestycje 

sieciowe wyniosły w ostatnich czterech latach (2006 – 2009) 815 mln zł 

rocznie, a średni przyrost długości sieci stanowił 182 km na rok. 

Jednocześnie średnia długość sieci w tych czterech latach wynosiła 18 
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945 km. Przy tej długości sieci i przy 30 letnim okresie amortyzacji, 

rokrocznie należałoby wymienić 632 km sieci. Wymiana starych 

rurociągów (632 km) oraz budowa nowych (182 km) kosztuje od 1000 do 

1500 mln zł, tymczasem wydawano tylko 815 mln zł, czyli 

niedoinwestowanie w tym okresie wyniosło 185 mln do 685 mln zł 

rocznie! Jest to kwota niebagatelna zważywszy, że roczne przychody 

wszystkich przedsiębiorstw ciepłowniczych związane z przesyłem i 

dystrybucją kształtują się na poziomie 4 800 mln zł. Pozytywne zmiany w 

tym zakresie są możliwe pod warunkiem wprowadzenia rynkowej metody 

kształtowania cen na ciepło i odejście od obecnie obowiązującej zasady 

sztywnego powiązania cen ciepła z tzw. kosztami uzasadnionymi.” 

 

„2. Majątek sieciowy jest w dużym stopniu zużyty i wymaga zmiany 

technologii izolacji rurociągów na preizolowane, lecz aktualny system 

tworzenia taryf nie zapewnia wystarczającego dopływu środków, aby 

zatrzymać proces dekapitalizacji. 

3. Obecnie blisko 91% przedsiębiorstw ciepłowniczych to spółki prawa 

handlowego i postępują dalsze prace przekształceniowe w tym zakresie. 

4. Gminy posiadają niecałe 50% majątku ciepłowniczego, a proces 

prywatyzacji postępuje nadal. Wszystkie największe elektrociepłownie i 

wiele dużych, miejskich systemów ciepłowniczych jest już 

sprywatyzowane.” 

 

 
 


