Gmina Mrągowo. Prawie milion złotych na pompy ciepła i fotowoltaikę

SAMORZĄD TAKŻE MOŻE BYĆ „EKO”
Prawie milion złotych zainwestuje Gmina
Mrągowo w odnawialne źródła energii.
Dzięki ﬁnansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury
2014-2020 uda się zmodernizować cztery
budynki użyteczności publicznej, czyli szkoły
w Marcinkowie, Kosewie i Szestnie, a także
budynek przedszkola w Bożem. Inwestycje
ruszą już w nadchodzące wakacje.
Nowoczesne instalacje fotowoltaiczne oraz
pompy ciepła stały się w ostatnich latach
wyjątkowo popularne, a ich wykorzystywanie
pozytywnie wpływa na wskaźniki emisji CO2.
Z duchem czasu postanowiła iść także Gmina
Mrągowo, która przygotowała projekt modernizacji 4 budynków użyteczności publicznej
pod kątem odnawialnych źródeł energii. Projekt
znalazł się na bardzo wysokim, bo 11 miejscu listy
rankingowej i zyskał tym samym doﬁnansowanie
w kwocie blisko miliona złotych.
– Procedura pozyskania tego doﬁnansowania
okazała się w naszym przypadku wyjątkowo
pracochłonna – mówi wójt Piotr Piercewicz. –
Konkurencja w konkursie organizowanym przez

Urząd Marszałkowski była mocna, bo o doﬁnansowanie starało się kilkaset samorządów, ﬁrm
i instytucji z Warmii i Mazur. Tym bardziej cieszy
nas pozyskanie doﬁnansowania i możliwość czynnego włączenia się w zmniejszanie emisji CO2
w Polsce i na świecie.
Ekologia to jedno, ale ważnym efektem tejże
inwestycji będzie zmniejszenie kosztów
użytkowania obiektów. W Szkole w Kosewie oraz
w budynku przedszkolnym w Bożem zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne o mocy 10
kWp. Zmodernizowane zostaną także kotłownie.
Pompy ciepła zastąpią piec olejowy w Bożem,
a także tradycyjny, opalany węglem piec w szkole
w Kosewie. Z kolei na budynku szkoły w Marcinkowie powstanie instalacja fotowoltaiczna
o mocy blisko 18 kWp, a w Szestnie aż 44 kWp.
- Znacząco wpłynie to na koszty zużycia energii
w naszych szkołach, co jest wyjątkowo dobrą
wiadomością w kontekście rosnących cen energii. Jest to pierwsza tego typu inwestycja
naszego samorządu, ale jestem przekonany, że
w przyszłości będą kolejne. Tu nie chodzi tylko
o zmniejszanie kosztów, zmniejszanie emisji
CO2, ale także o dobry przykład, że samorząd

także może być „eko” – dodaje wójt Piercewicz.
Gmina rozstrzygnęła już przetarg na wykonanie
tej inwestycji. Wygrała spółka Pro-Eco z Gdyni,
która zaoferowała najniższą kwotę tj. nieco pon-

ad 700 tysięcy złotych. Prace będą wykonywane
w trzecim i czwartym kwartale bieżącego roku,
wtedy także instalacje mają wyprodukować swoje
pierwsze kilowaty energii.

Doﬁnansowanie projektu pn. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie
Mrągowo, zostało pozyskane z RPO WM na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna,
Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Szkoła podstawowa w Marcinkowie także skorzysta na projekcie OZE.
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