
 
 

W dniu 26 sierpnia 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin podpisał umowę                                    

nr RPMA.04.03.01-14-b354/18-00 o dofinansowaniu Projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń 

powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 

Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji 

zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza                           

i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt o wartości - 1.610.037,63 zł, wydatki 

kwalifikowalne – 1.344.074,91 zł, wnioskowane dofinansowanie – (80%) tj. 1.075.259,92 zł.  

Założeniem i głównym celem projektu jest likwidacja emisji powierzchniowej                            

(tzw. niskiej emisji), pochodzącej z indywidualnych palenisk domowych i osiedlowej kotłowni 

(zasilającej system ogrzania 7 budynków) o 344,46 ton równoważnika CO2/rocznie i 3,1 ton 

PN10/rocznie oraz  zwiększenie efektywności energetycznej  3 budynków wielorodzinnych dla 

poprawy stanu środowiska w Mieście i Gminie Drobin 

Założeniem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Mieście                         

i Gminie Drobin, dzięki wymianie urządzeń grzewczych w 17 budyniach jednorodzinnych                          

i modernizacja kotłowni osiedlowej zasilającej w ciepło 7 budynków a także 

termomodernizację 3 budynków wielorodzinnych (dla których źródłem ciepła będzie 

zmodernizowana kotłownia). Zakres prac obejmuje: 

1. Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach jednorodzinnych: 

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, 

- zakup, dostawa i instalacja kotłów na gaz płynny – 12 szt., 

- zakup, dostawa i instalacja kotłów na pellet – 4 szt. 

- zakup, dostawa i instalacja kotłów na zgazowanie drewna – 1 szt.  

2. Modernizacja kotłowni osiedlowej: 

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, 

- modernizacja kotłowni na biomasę wraz z budynkiem i podłączeniem do 

istniejącej w obiekcie sieci ciepłowniczej, 

- montaż instalacji kotłowej, 



 
 

- montaż zewnętrznego zasobnika paliwa, 

- montaż podajnika paliwa, 

- opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

3. Roboty termomodernizacyjne 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych: 

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, 

- zakup niezbędnych materiałów i zrealizowanie ich dostawy, 

- wykonanie prac termomodernizacyjnych (docieplenie przegród zewnętrznych 

oraz prace towarzyszące pracom termomodernizacyjnym) 

- opracowanie dokumentacji powykonawczej.  

 

 

 

 

 


