
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Stalowa Wola informuje o zakończeniu realizacji projektu pn. 
„System zielonych inwestycji – termomodernizacja obiektów oświatowych” 

 
 
Całkowita wartość projektu wynosi: 
3 134 959,56 PLN w tym: 
   848 653,74 PLN  – dofinansowanie z NFOŚiGW (zgodnie z umową o dofinansowanie nr 
              663/2012/Wn-08/OA-TR-ZI/D zawartą w dniu 04-10-2012 r.) 
2 286 305,82 PLN  – wkład własny Gminy Stalowa Wola 
 
Okres realizacji: 04.10.2012 r. – 30.06.2014 r. 
 
Cel projektu: 
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy wydajności energetycznej, zwiększenia wydajności 
produkcji i transmisji ciepła, obniżenia strat energii na przesyle w budynkach oświatowych, 
a w konsekwencji przyczyni się do obniżenia kosztów ogrzewania. 
 
Zakres rzeczowy projektu obejmował siedem budynków oświatowych na terenie Gminy Stalowa 
Wola: 
1. Przedszkole nr 1 przy ul. Niezłomnych 1 - w  ramach projektu zostały wykonane m. in.: 

 wymiana stolarki okiennej 
 ocieplenie ścian zewnętrznych  
 ocieplenie stropodachu  
 wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych 
 modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 

2. Przedszkole nr 2 przy ul. ks. Skoczyńskiego 5 - w  ramach projektu zostały wykonane m. in.: 
 ocieplenie ścian zewnętrznych  
 ocieplenie stropodachu  
 wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych  
 wymiana stolarki okiennej 
 modernizacja instalacji centralnego ogrzewania  

3. Przedszkole nr 7 przy ul. ks. Popiełuszki 29A - w  ramach projektu zostały wykonane m. in.: 
 ocieplenie ścian zewnętrznych  
 ocieplenie poddasza,  
 wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych 
 modernizacja instalacji centralnego ogrzewania  

4. Przedszkole nr 18 przy ul. Poniatowskiego 33 - w  ramach projektu zostały wykonane m. in.: 
 wymiana stolarki okiennej  
 ocieplenie ścian zewnętrznych  
 ocieplenie stropodachu  
 wymiana drzwi zewnętrznych  
 modernizacja instalacji centralnego ogrzewania  



5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Energetyków 18 - w  ramach projektu zostały 
wykonane m. in.: 
 wymiana stolarki okiennej drewnianej 
 ocieplenie ścian zewnętrznych  
 ocieplenie stropodachu  
 wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych  
 zastąpienie luksferów stolarką okienną  
 modernizacja instalacji centralnego ogrzewania  

6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Niezłomnych 4 - w ramach projektu zostały 
wykonane m. in.: 
 ocieplenie ścian zewnętrznych  
 ocieplenie stropodachu  
 modernizacja instalacji centralnego ogrzewania  

7. Gimnazjum Nr 2 przy ul. Mickiewicza 15 - w ramach projektu zostały wykonane m. in.: 
 ocieplenie ścian zewnętrznych  
 ocieplenie stropodachu  
 wymiana okien i drzwi zewnętrznych  
 modernizacja instalacji centralnego ogrzewania  

 
Efekt rzeczowy i ekologiczny 
Termomodernizacja jest kompleksowym narzędziem finansowania ochrony przyrody oraz 
oszczędzania energii. Poprzez termomodernizację 7 budynków oświatowych przewiduje się 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska. Ponadto dzięki realizacji przedmiotowej 
inwestycji poprawiły się warunki nauki dla uczniów oraz komfort pracy personelu pracującego 
w obiektach poddanych termomodernizacji. 

Łącznie wykonano m in.: 
1 termomodernizację 7 budynków użyteczności publicznej  
2 ocieplono przegrody zewnętrzne (ściany, stropy i dachy) o powierzchni 13 533,08 m2 
3 wymieniono instalację wewnętrzną c.o. – 7 kpl. 
4 wymieniono okna o łącznej powierzchni 689,10 m2 
5 wymieniono drzwi o łącznej powierzchni 59,71 m2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje o projekcie: 

Urząd Miasta Stalowa Wola 
Referat Pozyskiwania Funduszy 
ul. Wolności 9, pok. nr 6, 37 
tel./fax (015) 643 34 43 

www.stalowawola.pl        www.nfosigw.gov.pl 

http://www.stalowawola.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/

