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Podpisanie Umowy dot. ?Modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu?
W dniu 17.06.2013 roku Prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Pan
Łukasz Piśkiewicz oraz Prezes GPEC Serwis Pan Cezary Knaś podpisali Umowę dot.
?Modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego
w Elblągu?, projekt dofinansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Spójności w
ramach IX osi priorytetowej POIiŚ ?Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i
efektywność energetyczna?.
Już pod koniec czerwca rozpoczną się pierwsze prace na miejskiej sieci ciepłowniczej w
Elblagu. W ramach projektu zmodernizowana zostanie magistrala ciepłownicza przy ul.
Niskiej i Topolowej, powstanie nowoczesna sieć rozdzielcza przy ul. Królewieckiej, Polnej i
Kochanowskiego. Na osiedlu Zawada likwidacji ulegnie stacja grupowa zasilająca budynki
przy ul. Kalankiewicza, w miejsce której powstaną nowe przyłącza wysokoparametrowe i
indywidualne węzły cieplne wyposażone w nowoczesną automatykę pogodową. Jeszcze
przed sezonem grzewczym zmodernizowana zostanie sieć ciepłownicza o łącznej długości 3
km, wybudowanych zostanie jednocześnie 16 węzłów cieplnych.
Wybudowane sieci preizolowane w miejsce istniejących kanałowych, wyposażone będą w
system alarmowy, zwiększy się tym samym bezpieczeństwo dostawy ciepła do mieszkańców
Elbląga, jednocześnie zmniejszeniu ulegną straty ciepła na przesyle. Poprawi się również
szczelność miejskiej sieci ciepłowniczej.
Niezwykle cieszy fakt, że głównymi wykonawcami robót dofinansowanych przez UE są
elbląskie firmy z branży ciepłowniczej: . Kompakt sp. z o.o. oraz Hydroton sp. z o.o..
Na inwestycje w nowoczesne sieci i węzły ciepłownicze, dzięki środkom pomocowym z
Unii Europejskiej oraz środkom własnym Spólki EPEC, zostanie w tym roku
przeznaczonych ponad 17 mln. złotych.
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