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Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy jest w trakcie 

realizacji projekt pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy” nr POIS.09.02.00-00-

012/10, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Działanie 9.2 Efektywna 

dystrybucja energii. Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana w grudniu 2012 r. 

Projektowi przyznano 9,5 mln zł dotacji.   

 

Cel główny projektu: 

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację 6,9 km 

sieci ciepłowniczych na terenie Miasta 

Bydgoszczy i ma na celu ograniczenie strat 

ciepła wynikających z jego przesyłu 

przestarzałymi sieciami ciepłowniczymi, 

ułożonymi w kanałach w izolacji z pianobetonu. 

W wyniku modernizacji zostaną one 

wymienione na kompletne systemy rur 

preizolowanych. Przedsięwzięcie jest częścią 

realizowanych w Spółce strategicznych 

zamierzeń związanych z modernizacją sieci ciepłowniczych. 

 

Efekty projektu: 

 Modernizacja 6,9 km sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Bydgoszczy, 

 Oszczędność 24,5 TJ ciepła w skali roku w wyniku ograniczenia strat na jego przesyle, 

 Ograniczenie emisji CO2 do powietrza atmosferycznego o 4,43 tys. ton w skali roku, 

 Niższa awaryjność najstarszych odcinków miejskiej sieci ciepłowniczej. 

 

W latach 2011-2014 zrealizowano przebudowę sieci ciepłowniczych  

w następujących lokalizacjach: 
 

Osiedle Błonie: 0,8 km w rejonie ulicy Koszarowej i Waryńskiego oraz 1,1 km w rejonie ulicy 

Gałczyńskiego, Stawowej i ulicy Księdza Józefa Schulza (Zadanie nr 1 i 9); 

Osiedle Wyżyny w rejonie ulicy Modrakowej, Kąkolowej i Dunikowskiego: 2,6 km  

(Zadanie nr 2);  
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Osiedle Kapuściska w rejonie ulicy 

Planu 6-letniego: 0,1 km (Zadanie nr 

3);  

Rejon Dworca Głównego PKP przy 

ulicy Zygmunta Augusta i ulicy 

Warszawskiej: 0,2 km (Zadanie nr 4);  

Rejon ulic Marii Curie-

Skłodowskiej i ulicy Łęczyckiej: 0,1 

km (Zadanie nr 5);  

Centrum Miasta Bydgoszczy  

w rejonie ulicy 3-go Maja: 0,2 km 

(Zadanie nr 6); 

 

Centrum Miasta Bydgoszczy w rejonie ulic Bocianowo i Pomorska: 0,3 km (Zadanie nr 7);  

Rejon ulicy Gdańskiej i Powstańców Warszawy: 0,2 km (Zadanie nr 8);  

Rejon ulicy Powstańców Wielkopolskich: 0,5 km (Zadanie nr 10);  

Centrum Miasta Bydgoszczy w rejonie ulicy Wały Jagiellońskie oraz Placu Kościeleckich: 0,2 

km (Zadanie nr 14); 

Rejon ulicy Grabowej: 0,1 km (Zadanie nr 15). 

 

W roku 2015, w miesiącach V-VII, zrealizowane zostaną trzy ostatnie zadania 

przebudowy sieci ciepłowniczych w ramach Projektu, w następujących 

lokalizacjach: 
 

Rejon ulicy Powstańców Wielkopolskich: 0,3 km (Zadanie nr 11);  

Centrum Miasta Bydgoszczy w rejonie ulicy Jagiellońskiej: 0,3 km (Zadanie nr 12);  

Rejon ulicy Moniuszki i Chopina: 0,1 km (Zadanie nr 13). 

 

Wykonawcy prac inwestycyjnych są wybierani w drodze przetargów nieograniczonych, a ich 

prace są nadzorowane przez inspektorów Spółki oraz inspektorów firmy pełniącej funkcję 

Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu.   

 

Przepraszamy Mieszkańców za utrudnienia powstałe w związku z pracami budowalnymi  

i prosimy o wyrozumiałość. Projekt realizujemy z myślą o Państwa bezpieczeństwie  

i komforcie dostaw ciepła. 
 


