
Ciepłownia  

1. Wymiana kotła K6 WR – 10 na WR – 10/EM w technologii ścian szczelnych wraz  

z urządzeniami pomocniczymi i AKPiA w Ciepłowni Miejskiej w Kozienicach  

Wymiana kotła, instalacji odpylania spalin, instalacji odżużlania,  instalacji elektrycznych  

i AKPiA 

2. Modernizacja pomp obiegowych dla sieci ciepłowniczych miasta Kozienic w ZEC KGK 

Sp. z o.o. 

Wymiana 6szt. pomp obiegowych wraz z instalacjami elektrycznymi i AKPiA 

3. Modernizacja kotła Nr 4 WLM-5 w technologii ścian szczelnych wraz z urządzeniami 

pomocniczymi i AKPiA  

Wymiana kotła, instalacji odpylania spalin, instalacji odżużlania, instalacji elektrycznych  

i AKPiA, modernizacja układu hydraulicznego 

4. Modernizacja taśmociągu nawęglania 

Montaż zrzutni pługowych, modernizacja instalacji elektrycznej i AKPiA 

5. Modernizacja kotła Nr 5 WR-10 w technologii ścian szczelnych wraz z urządzeniami 

pomocniczymi i AKPiA  

Wymiana kotła, instalacji odpylania spalin, instalacji odżużlania, instalacji elektrycznych  

i AKPiA, modernizacja układu hydraulicznego 

6. Modernizacja instalacji odpylania spalin i AKPiA kotła Nr 2  

Wymiana instalacji odpylania spalin, instalacji elektrycznych i AKPiA 

7. Przebudowa kotła wodnego WLM5 Nr 3 – zmiana konstrukcji na ekrany szczelne 

membranowe wraz z urządzeniami pomocniczymi i AKPiA w ZEC KGK Sp. z o.o.  

Wymiana kotła, instalacji odpylania spalin, instalacji odżużlania, instalacji elektrycznych  

i AKPiA, modernizacja układu hydraulicznego 

8. Modernizacja pomp obiegowych w ZEC Kozienice 

Modernizacja APKiA 

 

Łączna wartość powyższych inwestycji – 18,5 mln zł 

 

Sieci i przyłącza ciepłownicze wraz z węzłami 

1. Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w ul. Krasickiego w Kozienicach  

Długość sieci: ø88.9/160-214,5 mb, ø48.3/110-10 mb; Przyłącza: ø48.3/110-75,5 mb 

2. Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w ul Parkowej  

Długość sieci: ø88.9/160-84,6 mb, ø76,1/140-351,4 mb; Przyłącza: ø48.3/110-160,7 mb, 

ø60,3/125-40,4 mb,  

3. Przebudowa sieci ciepłowniczej na Osiedlu Skarpa od komory K-131 przy bud. 

Warszawska 22 do komory K-139 przy bud. Os. Skarpa 9 wraz z przyłączami  

Długość sieci: ø88.9/160-41 mb, ø76,1/140-53 mb,ø60,3/125-94 mb; Przyłącza: ø48.3/110-

123 mb, ø60,3/125-7 mb, ø33,7/90-20 mb 

4. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Mickiewicza 8 

Długość przyłącza: ø33,7/90-19,9 mb 

 



5. Przebudowa sieci ciepłowniczej  w ul. Batalionów Chłopskich od ul. Konstytucji 3-go 

Maja do komory KB-9, wraz z przebudową przyłącza do węzła cieplnego w budynku 

Os. Pokoju 4 i budową nowego przyłącza do budynku Os. Pokoju 5 

Długość sieci: ø168,3/250-143,00 mb; przyłącza ø76,1/140–95,94 mb 

6. Budowa przyłącz ciepłowniczych do budynków Os. Pokoju 1 i Os. Pokoju 2 oraz 

przebudowa przyłącza do budynku Os. Pokoju 3 

Długość przyłącz: ø76,1/140–85 mb, ø60,3/125–14 mb 

7. Przebudowa sieci ciepłowniczej w ul. Sienkiewicza, Kochanowskiego, Konstytucji 3-go 

Maja wraz z przyłączami 

Długość sieci: ø323,9/450–186 mb, ø219,1/315–83,1 mb, ø88,9/160-14 mb, ø76,1/140-48,5 mb, 

ø60,3/125-68,5 mb; przyłącza: ø60,3/125-8,0 mb, ø48,3/110–26 mb, ø33,7/90-40 mb 

8. Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w miejscowości Świerże Górne 

Długość sieci: ø139,7/225-351,43 mb, ø114,3/200-57,22 mb, ø88,9/160-195,60 mb, ø76,1/140-

369,06 mb, ø60,3/125-75,10 mb, ø48,3/110-25,90 mb, ø42,4/110-27,70 mb, ø33,7/90-163,94 mb;  

Przyłącza: ø76,1/140-8,66 mb, ø48,3/110-43,9 mb, ø33,7/90-263,18 mb 

9. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Sikorskiego 8 

Długość przyłącza: ø60,3/125-49,5 mb 

10. Przebudowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Warszawska 28  

Długość przyłącza: ø60,3/125-41 mb 

11. Przebudowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Maciejowicka 4 

Długość przyłącza: ø48,3/110-35 mb 

12. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku 58 w m. Świerże Górne 

Długość przyłącza: ø33,7/90-27 mb 

13. Dostawa, montaż i rozruch węzłów cieplnych dla budynków Lubelska 8, Nowy Świat 2  

z pełną automatyką i monitoringiem 

14. Dostawa, montaż i rozruch węzłów cieplnych dla budynków Krasickiego 1, 

Krasickiego 2, Krasickiego 5, Hamernicka 6, Osiedle Pokoju 8E z pełną automatyką  

 monitoringiem 

15. Dostawa, montaż i rozruch węzła cieplnego w budynków Maciejowicka 7, Straży 

Pożarnej, Urzędu Miejskiego, Akacjowa 4, Komendy Powiatowej Policji, Ogrodu 

Jordanowskiego z pełną automatyką i monitoringiem. 

16. Dostawa, montaż i rozruch węzłów cieplnych dla budynków Osiedle Pokoju 1, Osiedle 

Pokoju 2, Osiedle Pokoju 3, Osiedle Pokoju 4, Osiedle Pokoju 5, Nowy Świat 5, 

Sikorskiego 8 z pełną automatyką i monitoringiem. 

17. Dostawa, montaż i rozruch węzła cieplnego dla budynku Warszawska 28 z pełną 

automatyką i monitoringiem. 

18. Dostawa, montaż i rozruch węzła cieplnego dla budynku Konstytucji 3-go Maja 1  

z pełną automatyką i monitoringiem. 

 

Łączna wartość powyższych inwestycji – 5,2 mln zł 


