
 

 

Gmina Stalowa Wola 
informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą 

„Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020,  

Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.3 Poprawa Jakości Powietrza, Poddziałanie 3.3.1 

Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła 

 
Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr RPPK.03.03.01-18-0011/18-00 zawartą w dniu 30 maja 
2019 r. wynosi: 

7 457 688,00 PLN  w tym: 

5 832 785,00 PLN - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
1 624 903,00 PLN – środki prywatne – wkład Beneficjentów 

 

OKRES REALIZACJI 

30.04.2019 r. – 30.04.2022 r. 
 

CEL PROJEKTU 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza na skutek obniżenia emisji szkodliwych 
substancji do atmosfery na terenie Gminy Stalowa Wola.  
Cele szczegółowe to:  

1. unowocześnienie procesu wytwarzania energii cieplnej poprzez podniesienie efektywności 
procesów energetycznych spalania paliw,  

2. ułatwienie obsługi źródeł energii oraz poprawa komfortu cieplnego w budynkach mieszkalnych, 
3. zmiana struktur produkcji energii cieplnej poprzez wzrost udziału kotłów gazowych 

kondensacyjnych oraz odnawialnych źródeł energii (kotłów na biomasę – pellet) kosztem paliw 
kopalnianych, 

4. poprawa spójności społecznej i terytorialnej, w zakresie wyrównywania dostępu  
do efektywnych systemów produkujących energię cieplną, 

5. ograniczenie poziomu ubóstwa energetycznego. 

 

PRZEDMIOT PROJEKTU 

Przedmiotem projektu jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz 
wykonanie instalacji rozprowadzających ciepłą wodę użytkową w budynkach wielorodzinnych.  Projekt 
przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez: 

 wymianę w 50 gospodarstwach domowych starego źródła energii cieplnej na nowe kotły 
kondensacyjne, 



 wymianę w 23 gospodarstwach domowych starego źródła energii cieplnej na nowe kotły na 
biomasę - pellet, 

 wykonanie w 45 budynkach wielorodzinnych instalacji rozprowadzającą ciepłą wodę użytkową 
(likwidacja term gazowych). 
 

PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI 

Wskaźnik Jednostka Wartość 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z 

OZE 
szt. 23,00 

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła  szt. 73,00 

Powierzchnia lokali objętych zmianą źródeł ciepła  m2 155 370,83 

Liczba zainstalowanych nowych kotłów gazowych szt. 50,00 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w roku 

docelowym n+1  

tony 

równoważnika 

CO2 (CI34) 

1 693,50 

Szacowany roczny spadek emisji PM-10 w roku docelowym n+1 kg/rok 10 992,41 

Liczba gospodarstw domowych które będą korzystać z projektu szt. 2 437,00 

 
 
Informacje o projekcie: 

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

www.stalowawola.pl       www.rpo.podkarpackie.pl 
 

http://www.stalowawola.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/

