
Modernizacja systemu grzewczego w Sanatorium Tęcza 

 

W marcu 2015 roku zakończyła się przebudowa 

systemu grzewczego w Sanatorium Tęcza 

zlokalizowanego w Ustce przy ul. F. Chopina 

1/3. Nowy system grzewczy wykorzystujący 

paliwo gazowe, zamiast koksu i brykietu 

drzewnego, zapewni obniżenie wskaźnika emisji 

równoważnej o 18,019 tony zanieczyszczeń na 

rok, co znacząco przyczyni się do poprawy 

jakości powietrza na terenach uzdrowiskowych 

w Ustce. Całość prac została wykonana przez 

firmę 2 SUN Adam Łajkowski Sp. K. z siedzibą 

w Gdańsku. 

 

 

Prace zostały realizowane w ramach zadania 

„Przebudowa systemu grzewczego oraz ciepłej wody 

użytkowej w Niepublicznym Zakładzie Lecznictwa 

Uzdrowiskowego Sanatorium „Tęcza” w Ustce” 

dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW 400 000,00 zł 

w formie pożyczki. 

 

 

 

W ramach zrealizowanego zadania wykonano następujący zakres prac: 

 Wykonanie projektów oraz dokumentacji technicznych, 

 Montaż kaskady 2 kotłów gazowych Viessmann Vitoplex 300 o łącznej mocy 646 kW, 

 Instalacja 9 zasobników modułowych Wolf FMS 200 na potrzeby podgrzewu CWU, 

 Instalacja elektryczna w pomieszczeniu kotłowni wraz z nowoczesnym systemem automatyki 

budynkowej, pozwalająca na ekonomiczne i ekologiczne zarządzeniem produkcją ciepła dla potrzeb 

Sanatorium, 

 Wymiana rozdzielaczy CO i CWU, 

 Budowa gazociągu dostarczającego gaz do kotłowni, 

 Budowa rurociągów preizolowanych między budynkami Sanatorium, 

 Demontaż istniejącej kotłowni węglowej oraz komina, 

  



Poprzez realizację zadania zmniejszono emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Niemal całkowicie 

zlikwidowano emisję pyłów, dwutlenku siarki i tlenku węgla, a także o ponad 60% emisję tlenków azotu. 

Efekt ekologiczny został uzyskany dzięki zamianie kotłów opalanych koksem i brykietem drzewnym na kotły 

gazowe. 

 

Szczegółowe dane dotyczące redukcji emisji zanieczyszczeń znajdują się w tabeli i na wykresie poniżej: 

WSKAŹNIK: EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ: REDUKCJA 

pyły ogólne  [tony/rok] 4,259 0,002 4,257 

SO2   [tony/rok] 2,051 0,000 2,051 

NOx  [tony/rok] 0,459 0,163 0,296 

CO   [tony/rok] 5,571 0,046 5,525 

CO2  [tony/rok] 471,600 250,500 221,100 

Emisja równoważna (tony/rok) 18,521 0,502 18,019 

 

 

 

 

 

Korzystamy z dofinansowania 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

 
Z poważaniem, 
Prezes Zarządu 
Anna Szomborg 
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