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Zadania realizowane ze środków własnych
W tym roku sezon inwestycyjny był szczególnie intensywny, oprócz zadań realizowanych
dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej, EPEC realizował również modernizację
obiektów cieplnych z własnych środków. W związku z budową drogi wojewódzkiej nr 503
została przebudowana sieć cieplna wzdłuż ul. Browarnej (od ul. Brzeskiej do Stoczni
Rzecznej) wraz z przyłączami do budynków przy ul. Rechniewskiego 27 i Browarnej 38-44,
łączna długość sieci o średnicach od Dn 300 do Dn 40 wyniosła 449m.
Obecnie kończą się prace związane z modernizacją sieci rozdzielczej od stacji cieplnej przy
ulicy Szarych Szeregów do budynku ul. Kalenkiewicza 25. W miejsce istniejącej sieci
kanałowej - nowoczesna sieć preizolowana o średnicy DN 400 i długości 285m. 19.09.2013
nowy odcinek sieci został włączony do miejskiej sieci, w październiku będą realizowane
prace związane z odtworzeniem terenu.
Obecnie realizowane są jeszcze prace związane z przyłączeniem do sieci nowych odbiorców.
Do końca roku wykonanych będzie jeszcze 22 przyłączy ciepłowniczych, prace te odbywają
się zgodnie z terminami określonymi w umowach przyłączeniowych z odbiorcami ciepła.
Łącznie w roku 2013 zostanie przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej trzydziestu
dwóch nowych odbiorców. Nie zapominamy również o stanie technicznym naszych węzłów
cieplnych. W bieżącym roku przeprowadziliśmy gruntowną modernizacje 20-tu takich
obiektów. Węzły cieplne wyposażone są w nowoczesny system automatycznej regulacji,
który umożliwia dopasowanie parametrów pracy węzła do aktualnego zapotrzebowania ciepła
przez odbiorcę oraz ich ciągły monitoring poprzez łącza Ethernet.
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