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Większy komfort życia mieszkańców. Powietrze 
bez smogu. Bezpieczne, nowoczesne ogrzewanie 
i przygotowanie ciepłej wody. To podstawowe 
efekty nowej inwestycji KPEC na Osiedlu Leśnym, 
gdzie przebudowana zotanie sieć ciepłownicza. 
Mieszkańcy 64 bloków, będą mogli zlikwidować 
przestarzałe i niebezpieczne gazowe podgrze-
wacze wody. Będziemy oddychać świeższym, 
zdrowszym powietrzem a dodatkowo w mieś-
cie pojawi się więcej drzew i krzewów.
 
Of i c ja lna  nazwa te j  inwestyc j i  b rzmi : 
„Przebudowa sieci niskoparametrowej na sieć 
wysokoparametrową wraz z budową węzłów 
indywidualnych w związku z likwidacją central 
grupowych przy ul. Jaworowej 4 i ul. Czerkaskiej 
12 w Bydgoszczy”. Spółka KPEC przeznaczy 
na przebudowę ponad 9 mln zł. Część pienię-
dzy pochodzi z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko na lata 2014-2020 – zadanie 
„Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”. 

Po zakończeniu inwestycji użytkownicy 64 
bloków mieszkalnych i siedmiu budynków 
użyteczności publicznej na Osiedlu Leśnym 
będą mogli w pełni korzystać z central-
nego ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłow-
niczej KPEC oferującej  bezpieczne, ekolo-
giczne, konkurencyjne cenowo, w porównaniu 
z innymi źródłami energii, ciepło bez smogu.

ZAPRASZAMY 
MIESZKAŃCÓW 
OSIEDLA LEŚNEGO 
ORAZ ZAINTERESOWANYCH 
BYDGOSZCZAN NA SPOTKANIE 
OTWARTE, PODCZAS KTÓREGO 
PRZEDSTAWIMY SZCZEGÓŁY 
PLANOWANEJ INWESTYCJI. 
ODPOWIEMY NA PYTANIA 
I WĄTPLIWOŚCI. 

28 LISTOPADA (CZWARTEK) 
GODZINA 18.00
SALA KONFERENCYJNA 
NA STADIONIE ZAWISZA, 
UL. GDAŃSKA 163

OSIEDLE LEŚNE Z NOWĄ SIECIĄ CIEPŁOWNICZĄ
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KPEC INWESTUJE NA OSIEDLU LEŚNYM

KPEC wykona:

Projekt i budowę wysokoparametrowej sieci rozdzielczej 
z przyłączami do każdego obiektu.

Projekt, zakup i montaż indywidualnych dwufunkcyjnych węzłów
cieplnych, zapewniejących centralne ogrzewanie o parametrach
dostosowanych do potrzeb użytkowników obiektu 
i umożliwiających korzystanie z  centralnie przygotowanej 
ciepłej wody użytkowej w każdym obiekcie. Dostawa ciepła 
na nowych warunkach na sezon grzewczy 2020/2012

Nasadzenie drzew i krzewów w ilości dwa za jedno (dotyczy drzew 
i krzewów usuniętych na podstawie decyzji administracyjnych, 
oraz odpowiednią ich pielęgnację przez 3 lata)

Przywrócenie terenu inwestycji, który ucierpi w trakcie jej
realizacji, do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji

Likwidację Central cieplnych: “Czerkaska” i “Jaworowa”

Likwidację niskoparametrowej sieci ciepłowniczej

ZADANIA ODBIORCÓW:

Projekt i wyposażenie budynków w instalację ciepłej wody
Dostosowanie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania
do nowych warunków dostarczania ciepła

Przygotowanie i udostępnienie uzgodnionego pomieszczenia 
piwnicznego nawęzeł cieplny

Doprowadzenie do pomieszczenia węzła energii elektrycznej 
i zimnej wody do podgrzania

Wyrażenie zgody na poprowadzenie sieci ciepłowniczej 
przez teren odbiorców

OBOWIĄZKI

KPEC
ZADANIA
ODBIORCÓW
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KPEC gwaratuje:
•
• BEZPIECZENSTWO DOSTAW

•
•  AUTOMATYCZNE STEROWANIE 
    KOMFORTEM CIEPLNYM 

• 
• ZERO ZAGROZENIA POZAREM

•  ZERO ZAGROZENIA ZATRUCIEM CZADEM

•  ZERO ZAGROZENIA PORAZENIEM PRADEM
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5000
MIESZKAŃCÓW OSIEDLA 

LEŚNEGO SKORZYSTA 
Z INWESTYCJI KPEC

64 7
BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ ZOSTANIE 
OBJĘTYCH INWESTYCJĄ

BLOKI NA OSIEDLU 
LEŚNYM ZOSTANĄ 

OBJĘTE INWESTYCJĄ
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2000
LOKALI MIESZKALNYCH 

BĘDZIE OBJĘTYCH 
INWESTYCJĄ

BUDYNKI 
OBJĘTE 
INWESTYCJĄ 
KPEC 
 

11 LISTOPADA: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 

18, 20, 22, 24, 26

BUKOWA: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 

CISOWA:  4, 

CZERKASKA: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14  

DĘBOWA : 1, 2, 4, 6, 8

JÓZEFA DWERNICKIEGO: 1M 

JARZĘBINOWA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

JAWOROWA: 1, 2, 3, 5

MODRZEWIOWA: 8, 9, 10, 12, 14

JÓZEFA SUŁKOWSKIEGO: 11, 13, 15, 17, 21

ŚWIERKOWA: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 

TOPOLOWA:  1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

KPEC INWESTUJE NA OSIEDLU LEŚNYM

4077
METRÓW

DŁUGOŚĆ SIECI I PRZYŁĄCZY 
PRZEWIDZIANYCH DO 

WYKONANIA W RAMACH 
INWESTYCJI



Przy tego typu inwestycji emocje budzi wycinanie 
drzew i krzewów. Zarząd KPEC zapewnia, że zrobi 
wszystko, żeby dokonać tylko tych wycinek, które 
są niezbędne do przeprowadzenia ciepłociągu. 
Spółka deklaruje, że za każde wycięte drzewo nie 
tylko zasadzi dwa następne, ale też przez trzy lata 
będzie o nie dbała, tak żeby w pełni się zakorzeniły.  

Zgodę na wycinki wydaje Prezydent Bydgoszczy 
lub Marszałek Województwa (w zależności, do 
kogo należy teren, na którym rośnie drzewo lub 
krzew). Podczas prac przygotowawczych do in-
westycji na Osiedlu Leśnym zinwentaryzowano 
449 drzew i krzewów w pobliżu budowy, które 
z nią kolidowały. Ostatecznie do usunięcia za-
kwalifikowano 17 drzew wymagających decyzji 
o możliwości usunięcia. Przewiduje się też usunię-
cie części krzewów oraz jedną skupinę, na którą 
wymagana jest decyzja. 

Nowe drzewa, które przez trzy lata od nasadze-
nia będą pod opieką KPEC, to głównie lipy drob-
nolistne i platany klonolistne, a krzewy – forsycje 
„Goldzauber” i pięciorniki krzewiaste „McKay’s 
White”.

Nasadzenia zostaną dokonane do 20 listopada 
2020 roku. Miejsca nasadzeń wskaże Urząd Miasta. 

                                 LIPA DROBNOLISTNA
Drzewo liściaste, osiągające wysokość do 30 m. 
Korona jest regularna – szerokojajowata lub kuli-
sta. Na młodych drzewach gałęzie są wzniesion-
pod dużym kątem wzniesione do góry, a ich kora 
jest gładka i ma szary kolor. Na starych drze-
wach konary zwisają , a ich kora jest gruba i niere-
gularna. Cieńsze gałązki są nagie, górą bruna-
tnoczerwone. Najwyższe w Polsce oraz prawdo-
podobnie w całej Europie lipy drobnolistne rosną 
w Puszczy Białowieskiej. Za najstarszą lipę drobno-

listną w Europie uważa się okaz rosnący w miejscowości Oberbayern w Niemczech. 
Wiek tego drzewa szacowany jest na 1200 lat. 

PLATAN 
KLONOLISTNY
Drzewo dorastające do 35 m wysokości, 
o szerokiej, rozłożystej koronie. Jedyny gatunek 
z rodzaju, który wytrzymuje nasze zimy, ale ty-
lko w starszym wieku. Dlatego też do nowych 
nasadzeń zazwyczaj importuje się kilkuletnie 
rośliny z Europy południowej. Cechą charak-
terystyczną gatunku jest duża odporność 
na przesadzanie (nawet w starszym wieku) 

oraz odmładzanie, przez silne przycinanie. Jest uprawiany głównie jako solitery 
w nasadzeniach parkowych oraz drzewo alejowe. Wymaga żyznych, głębokich 
gleb, najlepiej piaszczystogliniastych. Dobrze znosi małą wilgotność powietrza. 

FORSYCJA 
„GOLDZAUBER”
Odmiana dorastająca do 3 m wysokości 
po 10 latach. Ma intensywnie żółte kwiaty, 
które niezwykle efektownie wyglądają 
w otoczeniu kontrastujących iglaków. 
Kwitnie bardzo obficie w kwietniu. Pod 
koniec kwietnia, kiedy zostają pojedyncze 

kwiaty, na pędach pojawiają się pierwsze lancetowate liście, które utrzymują się aż 
do później jesieni, przebarwiają na bordowo i opadają. Odmiana idealna do parków 
i na duże place, gdzie będzie miała możliwość rozrośnięcia się. Jest to krzew niewy-
magający, łatwy w uprawie oraz mrozoodporny. Dobrze znosi zanieczyszczenie 
powietrza, więc z powodzeniem może być sadzony w miastach. Rośnie na każdej 
glebie, na stanowisku słonecznym lub półcienistym. Aby roślina dobrze się rozkrze-
wiała, warto ją przycinać po zakończeniu kwitnienia.

PIĘCIORNIK 
KRZEWIASTY 
„McKAY’S WHITE”
Jedna z większych odmian pięciornika o białych 
kwiatach. Osiąga ok. 1,2 m wysokości i 1,2-1,5 m 
szerokości. Liście ciemnozielone, małe, pierza-

stozłożone z 5-7 obustronnie owłosionych bezogonkowych listków. Kwiaty 
białe, o promienistej koronie składającej się z pięciu płatków, wyrastające na 
końcach pędów. Wewnątrz korony liczne, żółte słupki i pręciki. Długi okres kwit-
nienia, VI-IX. Wytrzymały na mrozy, suszę i zanieczyszczenia powietrza. Wymaga 
słonecznego stanowiska. Najlepiej rośnie na glebach lekkich - piaszczystych lub 
piaszczysto-gliniastych. Niewymagający, łatwy w uprawie, okrywowy krzew do 
ogrodów skalnych, na rabaty, do parków, zieleni osiedlowej. Dobrze znosi cięcie. 
Nadaje się na niskie żywopłoty i formowane szpalery. Odmiana odporna na 
mączniaka.
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