
 

 

,, Wymiana kotłów wodnych na kotły o paleniskach ekologicznych oraz wymiana linii przesyłu 

ciepła do budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny” 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2007-2013: priorytet V: Środowisko, działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła 
energii 

 
Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego 

 

Przedmiotem projektu jest przebudowa osiedlowej kotłowni węglowej w Rędzinach o mocy max 2,9 MW (w 
dwóch jednostkach kotłowych o mocy o mocy 1,7 i 1,2 MW) produkującej ciepło dla potrzeb centralnego 
ogrzewania budynków użyteczności publicznej tj.: Gminny Ośrodek Kultury, przedszkole i szkoła oraz 
pobliskiego osiedla mieszkaniowego. Inwestycja obejmuje również wymianę istniejącej sieci cieplnej na nową.  
W ramach przedsięwzięcia zostanie zapewniony nadzór inwestorski oraz promocja projektu. Inwestycja 
przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych oraz do redukcji emisji zanieczyszczeń 
powietrza. 
 
Główny cel projektu: 
Poprawa jakości powietrza w Gminie Rędziny. 
Cele szczegółowe: 
 Poprawa stanu zdrowia i  warunków życia mieszkańców, 
 Poprawa efektywności energetycznej budynków, 
 Poprawa stanu technicznego i wizerunku budynków mieszkalnych, 
Produkty: 
 Długość przebudowanej sieci ciepłowniczej – 1.110 m. 
 Długość wybudowanej zewnętrznej instalacji odbiorczej lub przyłącza – 240 m. 
 Liczba zmodernizowanych węzłów cieplnych – 20 szt. 
 Liczba zamontowanych instalacji ograniczających emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych – 2 szt. 
Zakładane rezultaty: 
 Zmniejszenie emisji do atmosfery SO2: 14,4672 t/rok 
 Zmniejszenie emisji do atmosfery NOx: 3,4360 t/rok 
 Zmniejszenie emisji do atmosfery CO2: 1803,9000 t/rok 
 Zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów: 9,2849 t/rok 
 
Nakłady inwestycyjne na realizację projektu wynoszą: 2.924.870,00 PLN, natomiast koszty kwalifikowane: 
2.396.800,00 PLN. Wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości: 776.083,84 PLN 
stanowi 32,38% kosztów kwalifikowanych, natomiast wkład własny Beneficjenta kształtuje się na poziomie: 
2.148.786,16 PLN, w tym koszty kwalifikowane: 1.620.716,16 zł - tj. 67,62%. 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby 

 


