
 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. 

 

 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku podpisało 

w dniu 29.04.2010 r z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowę 

nr: UDA-RPPM.05.00-00-023/09-00., na dofinansowanie projektu „Przebudowa 

miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacja węzłów grupowych w Lęborku”. 

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2007-2013 oś Priorytetowa 5: Środowisko i energetyka 

przyjazna środowisku; Działanie 5.5: Infrastruktura energetyczna i poszanowanie 

energii. 

Projekt, w zakresie realizacji przewidzianej na lata 2010-2013, dotyczy 

przebudowy kotła WR10 w kotłowni KR-1 oraz przebudowy 3.023 mb miejskiej sieci 

ciepłowniczej. Zmiana, sieci ciepłowniczej niskoparametrowej na 

wysokoparametrową oraz węzłów grupowych na wymiennikownie, ma na celu 

poprawę efektywności przesyłu energii i tym samym służy zmniejszeniu 

negatywnego oddziaływania produkcji energii cieplnej na środowisko. 

Liczba odbiorców, która będzie miała dostęp do przebudowanej infrastruktury, 

szacowana jest na około 3.500 osób. 

Koszt projektu wynosi ponad 6,5 mln złotych z czego dofinansowanie z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa wynosi 

ponad 2 mln zł. 

Realizację projektu zaplanowano w 4 etapach: 

I. etap - został zgodnie z harmonogramem prac zakończony, w 2010 r. 

Właśnie rusza realizacja II etapu projektu. W czerwcu br. w przetarg 

nieograniczonym wyłoniono wykonawcę II etapu w/w projektu.  

W dniu 14.06.2011 r. firmie PBM SATURN Sp. z o.o. zostanie oficjalnie 

przekazany plac budowy.  

Termin zakończenia prac ma nastąpić najpóźniej do dnia 15.09.2011 r.  

II. etap - swoim zakresem obejmuje: 

 likwidację wymiennikowi grupowych W6 i W9,  

 przebudowę miejskiej sieci ciepłowniczej - ul. Jedności Robotniczej i ul. 

Słowackiego o łącznej długości 0,678 km, 

 instalację węzłów cieplnych w budynkach ul. Słowackiego 20, 21, 22, 23, 24, 

25, ul. Legionów Polskich 33 i 34 oraz ul. I AWP 2, 6, ul. Sienkiewicza 15, 16 i 

ul. Jedności Robotniczej14; 

Kolejne etapy projektu MPEC będzie realizował do 2013 r. 

 

 


