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Celem projektu, realizowanego w okresie od 

stycznia 2016 r. do kwietnia 2017 r., jest nawiązanie 

i  wzmocnienie współpracy pomiędzy polskimi 

i  norweskimi samorządami lokalnymi, polegającej 

na wymianie doświadczeń, wiedzy, technologii 

i najlepszych praktyk w obszarze efektywności 

energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii (OZE) w sektorze komunalnym. Projekt jest 

finansowany w ramach Funduszu Współpracy 

Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze 

środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

2009-2014.

Mikroprojekt przygotowany w Rumi został – 

jako jeden z 10 najlepszych – nagrodzony 

w  otwartym konkursie na innowacje w zakresie 

efektywności energetycznej lub wykorzystania 

OZE, zainspirowane doświadczeniami norweskimi 

lub możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu 

norweskich doświadczeń. Zorganizowany 

w  ramach polsko-norweskiego projektu konkurs 

mia ł  na  ce lu  wsparc ie  ww.  jednostek 

w  przygotowaniu do realizacji najciekawszych 

innowacyjnych projektów pilotażowych poprzez 

przyznanie im mikrograntów na przygotowanie 

analiz, dokumentacji, działań edukacyjnych i innych 

działań nieinwestycyjnych niezbędnych do 

wdrożenia tych tzw. mikroprojektów, a także 

poprzez zapewnienie współpracy z partnerem 

Miasto Rumia we współpracy z norweskimi partnerami przygotowuje do wdrożenia przedsięwzięcie pn. 
„Innowacyjny system zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód części miasta Rumi”, w ramach 
realizacji projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu” 
(www.razemdlaklimatu.eu).

norweskim, który wesprze beneficjenta swoją 

wiedzą i doświadczeniem. 

Wprowadzenie innowacyjnego systemu 

zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód 

c zęśc i  m ias ta  Rumi  zak łada  budowę 

elektrociepłowni poligeneracyjnej, zapewniającej: 

produkcję energii elektrycznej, ciepła i chłodu .

Elektrociepłownia ma zaopatrywać odbiorców 

w ciepłą wodę użytkową oraz pokrywać część 

zapotrzebowania na ciepło systemowe. Planuje się, 

iż zostanie ona zlokalizowana na terenie Zakładu 

Remontowa LNG Systems Sp. z o.o. i zastąpi 

istniejącą tam obecnie ciepłownię zakładową. 

Wstępne założenia projektowe przewidują 

rozwiązanie modułowe, z możl iwością 

kontynuowania inwestycji w wielu etapach. 

W  pob l i żu  p roponowane j  s i ł own i 

po l igeneracy jne j  zna jdują  s ię  os ied la 

mieszkaniowe, szkoła podstawowa oraz kilka 

zakładów przemysłowych (m.in. Toyota), a przede 

wszystkim zakłady Remontowa LNG System sp. 

z o.o. Są to potencjalni odbiorcy zarówno ciepła, jak 

i chłodu, którego produkcja w okresie letnim może 

znacznie wpłynąć na efekt ekonomiczny inwestycji. 

Widok z góry Markowca

„Droga Trzech Powiatów” –
wykonano kolejny krok

W listopadzie zeszłego roku przedstawiciele Rumi, Gdyni oraz Kosakowa podpisali list intencyjny 
dotyczący budowy drogi łączącej trzy powiaty. Podczas marcowej sesji władze Rumi zarezerwowały 
środki na wykonanie dokumentacji technicznej. 

Dla mieszkańców i inwestorów

Władze miasta wspólnie z Radą Miejską podjęły decyzję 

o przeznaczeniu z budżetu 800 tysięcy złotych na stworzenie 

dokumentacji technicznej koniecznej do budowy tzw. „drogi trzech 

powiatów”, czyli trzeciej nitki łączącej Rumię z Gdynią. 

– Porozumienie podpisane z Gdynią i Kosakowem było wyrażeniem 

woli współpracy przy budowie nowej drogi. Teraz wykonaliśmy kolejny, 

bardzo ważny, krok. Stworzenie dokumentacji technicznej oznacza 

przystąpienie do konkretnych prac. Ta inwestycja jest bardzo ważna 

zarówno ze względu na dobro mieszkańców, jak i aktywizację naszych 

terenów inwestycyjnych – mówi burmistrz Michał Pasieczny. 

Warto dodać, że w okolicach ulic I Dywizji Wojska Polskiego, 

Kazimierskiej i Długiej planowane jest stworzenie parku przemysłowego 

o powierzchni 20 hektarów. Potencjalni inwestorzy będą mogli w jego 

obrębie m.in. prowadzić działalność magazynową, produkcyjną, a także 

tworzyć centra logistyczne. 

– Mocno pracujemy nad tym, aby niewykorzystane obecnie obszary 

Rumi w przyszłości stały się miejscem, do którego chętnie ściągać będą 

duże firmy. Pozytywnie wpłynie to na budżet miasta czy ilość miejsc pracy. 

Stworzenie dogodnego połączenia drogowego chociażby z gdyńskim 

portem daje nam bardzo duże szanse na osiągnięcie tego celu – dodaje. 

Zamiast „Popiołówki”

Planowany ciąg komunikacyjny ma połączyć ulicę I Dywizji Wojska 

Polskiego oraz okolice ulicy Długiej w Dębogórzu-Wybudowaniu z ulicą 

Pucką w Gdyni. Jego duży fragment powstanie w miejscu tzw. 

„Popiołówki”, czyli trasy technicznej używanej obecnie przez 

elektrociepłownię. W sezonie letnim odcinek ten chętnie wykorzystywany 

jest przez rowerzystów, bowiem kierowcy samochodów nie mogą 

poruszać się nim bez odpowiedniej przepustki. 

– Z pewnością będzie to duże udogodnienie dla mieszkańców Janowa 

i okolic, ale nie tylko. W połączeniu z planowanym węzłem na wysokości 

przystanku SKM Rumia Janowo trzecia droga dojazdowa do Gdyni od 

strony Dębogórza-Wybudowania stworzy naprawdę dogodne warunki 

poruszania się autem – mówi Krzysztof Tomal, mieszkaniec Rumi. 

Zgodnie ze wstępnymi założeniami droga ma posiadać dwa pasy oraz 

ścieżkę rowerową. Dzięki takiemu rozwiązaniu malownicze tereny między 

Rumią i Gdynią wciąż będą mogły być wykorzystywane przez entuzjastów 

dwóch kółek. 

– Obecnie zdarza mi się jeździć w tych okolicach na rowerze. Budowa 

drogi rowerowej wzdłuż planowanego odcinka to bardzo dobry pomysł i z 

pewnością zadowoli wiele osób lubiących aktywność fizyczną. Chociaż 

oczywiście nowe połączenie będzie wygodne przede wszystkim dla tych, 

którzy na co dzień pracują w Gdyni i dojeżdżają tam samochodem. 

Pewnie w dalszej przyszłości uda się poprowadzić tą drogą autobus, 

to byłoby coś – mówi pani Dominika mieszkanka Rumi.

Co dalej? 

Po wykonaniu dokumentacji technicznej miasto przystąpi do 

pozyskiwania funduszy na realizację inwestycji. Ze względu na rodzaj 

gruntów wyceniana jest wstępnie na kwotę od 25 do 50 milionów złotych.

Innowacyjna elektrociepłownia
poligeneracyjna w Rumi

Celem mikroprojektu było przygotowanie 

analizy ekonomiczno-technicznej, na podstawie 

której zostaną wybrane szczegółowe elementy 

proponowanej siłowni, zostanie dobrana jej moc, 

szczegóły technologiczne poszczególnych 

elementów itp. Analiza taka jest konieczna ze 

w z g l ę d u  n a  p o z i o m  i n n o w a c y j n o ś c i 

proponowanego rozwiązania i umożliwi podjęcie 

kolejnego kroku, jakim jest wybór technologii, która 

zostanie zastosowana, dokument wskaże również 

moce i potrzebny zakres pojemności magazynów 

energii.

W ramach mikroprojektu Rumia nawiązała 

współpracę z norweskim przedsiębiorstwem GLØR 

IKS, zapoznając się z jego doświadczeniami m.in. 

w zakresie komunikacji i współpracy z kluczowymi 

interesariuszami oraz informacji na temat modeli 

współpracy gmin (oraz ich związków) 

z podmiotami prywatnymi przy podobnych 

przedsięwzięciach. W ramach mikroprojektu 

odbyły się dwa spotkania – w Norwegii i w Polsce  – 

które były okazją do wymiany doświadczeń 

i  dialogu na temat ekologicznych i ekonomicznych 

sposobów zaopatrywania odbiorców w energię.

 Stary budynek ciepłowni do modernizacji

Wizyta studyjna w Lillehammer (Norwegia)

Budowa tej drogi jest dla nas bardzo ważnym 

wyzwaniem. Stworzenie dokumentacj i 

technicznej pozwoli  nam na dokładne 

określenie kosztów związanych z budową, a co 

za tym idzie będziemy mogli przystąpić wraz z 

naszymi partnerami do pozyskiwania funduszy 

– podsumowuje Michał Pasieczny.    
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Inwestycje Inwestycje

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités" i Urząd Miasta Rumi

Projekt „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest 

finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze 

środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. 
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