
Zakoń� czońe zadańie pń.
 „Termomodernizacja budynku biurowego PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim”

 w ramach Regiońalńego Programu Operacyjńego Wojewo� dztwa Lubelskiego ńa lata 2014 – 2020,
os�  priorytetowa 5: Efektywńos�c� Eńergetyczńa i Gospodarka Niskoemisyjńa, działańie 5.1 

       
        Przedmiotowy  projekt,  kto� rego  istotą  jest  poprawa  efektywńos�ci  eńergetyczńej
przedsiębiorstwa poprzez głęboką termomoderńizację budyńku socjalńo – biurowego, wpisuje
się  w  Strategię  Rozwoju  Wojewo� dztwa  Lubelskiego  ńa  lata  2014-2020  -  cel  operacyjńy  4.5
"Racjońalńe  i  efektywńe  wykorzystańie  zasobo� w  przyrody  dla  potrzeb  gospodarczych  i
rekreacyjńych, przy zachowańiu i ochrońie waloro� w s�rodowiska przyrodńiczego". 
       Działańia zaplańowańe i zrealizowańe: 
1. Opracowańie dokumeńtacji przygotowawczej (audytu eńergetyczńego oraz dokumeńtacji
     techńiczńej).
2. Promocja projektu.
3. Termomoderńizacja budyńku socjalńo – biurowego obejmująca zakres:
     1) ociepleńie s�ciań zewńętrzńych metodą bezspoińową z uz7yciem styropiańu o wspo� łczyńńiku
          przewodzeńia ciepła 0,040W/m*K o grubos�ci 0,15m, 
     2) ociepleńie stropodachu weńtylowańego grańulatem z wełńy mińeralńej o wspo� łczyńńiku
         przewodńos�ci cieplńej l = 0,040 W/m*K o grubos�ci warstwy izolacyjńej 0,18m,
     3) ociepleńie stropu zewńętrzńego metodą bezspoińową z uz7yciem styropiańu o
         wspo� łczyńńiku przewodńos�ci cieplńej l = 0,040 W/m*K o grubos�ci warstwy izolacyjńej         
         0,19m,
     4) wymiańa okień zewńętrzńych ńa ńowe z PVC, szczelńych o ńiskim wspo� łczyńńiku
         przeńikańia wyńoszącym U=0,9W/m²K wyposaz7ońych w ńawiewńiki higrosterowalńe,
      5) wymiańa drzwi zewńętrzńych ńa ńowe z PCV/alumińium z wkładką izolacyjńą o
         wspo� łczyńńiku przeńikańia wyńoszącym U=1,3 /m²K,
      6) moderńizację iństalacji c.o. - wymiańa starych grzejńiko� w ńa ńowe płytowe z
         zaworami odcińającymi i termostatyczńymi, mońtaz7  zaworo� w termostatyczńych i liczńika 
         ciepła. Regulacja hydrauliczńa iństalacji,
      7) wymiańa istńiejących opraw os�wietleńiowych ńa ńowe typu LED.
W zakresie rzeczowym zadańie zrealizowańo w okresie od 03.09.2020 do 26.07.2021 r. 
Efektem  koń� cowym  działań�  podjętych  w  ramach  zadańia  jest  zmńiejszeńie  zuz7ycia  eńergii
cieplńej  i  elektryczńej,  co  prowadzi  do  redukcji  emisji  zańieczyszczeń�  do  powietrza  oraz
zmńiejszeńia koszto� w eksploatacyjńych budyńku. 



► Ilos�c� zaoszczędzońej eńergii cieplńej – 301,39 GJ/rok
► Ilos�c� zaoszczędzońej eńergii elektryczńej – 10,97 MWh/rok (39,49GJ/rok) 
► Ilos�c� zaoszczędzońej eńergii koń� cowej – 340,88 GJ/rok co daje oszczędńos�c� eńergii cieplńej o  
     44,9% w poro� wńańiu do stańu sprzed moderńizacji, 
► Redukcja emisji zańieczyszczeń�  - 37,15 MgCO2/rok 
► Redukcja emisji PM10 – 0,057MgPM10/rok.
Całkowity koszt  realizacji  projektu wyńio� sł  395105,12 zł.  brutto,  321223,67 zł.  ńetto,  w tym
koszty kwalifikowalńe - 307823,67 zł., ńatomiast dotacja bezzwrotńa stańowiąca 45% koszto� w
kwalifikowalńych osiągńęła wartos�c� 138520,65 zł. 
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