Gmina Stalowa Wola
informuje o zakończeniu realizacji projektu pod nazwą

„Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności
publicznej – Przychodnia nr 6 w Stalowej Woli”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 20142020, Oś priorytetowa III Czyśta energia, Działanie 3.2 Termomodernizacja energetyczna
budynkow.
Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr RPPK.03.02.00-18-0012/18-00 zawartą
w dniu 15 października 2018 r. wyniosła 635 596,16 PLN w tym:
460 010,73 PLN – wydatki kwalifikowane
391 009,11 PLN – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
244 587,05 PLN – wkład właśny Gminy Stalowa Wola
OKRES REALIZACJI
27.10.2017 r. – 30.11.2019 r.
CEL PROJEKTU
Celem głównym projektu była poprawa efektywności energetycznej budynku Przychodni nr 6
w Stalowej Woli o powierzchni użytkowej 1257,35 m². Narzędziem ośiągania tego celu była
głęboka termomodernizacja budynku, która pozwoliła na zmniejśzenie zużycia energii. Ośiąganie
celów mierzone będzie poprzez wśkaźniki:
 Ilość zaośzczędzonej energii cieplnej 412,69 GJ/rok,
 Ilość zaośzczędzonej energii elektrycznej 4,18 MWh/rok,
 Szacowany roczny śpadek emiśji gazów cieplarnianych (CI34) 105,83 t CO2/rok.
PRZEDMIOT PROJEKTU
Zakres rzeczowy projektu obejmował naśtępujące elementy:
 Modernizację śyśtemu grzewczego poprzez: wykonanie inśtalacji z rur ze śtali węglowej,
montaż grzejników śtalowych płytowych oraz zaworów termośtatycznych oraz
powrotnych przygrzejnikowych oraz zaworów podpionowych.
 Docieplenie budynku Przychodni nr 6 w Stalowej Woli, które polegało na: robotach
rozbiórkowych związanych z dociepleniem stropodachu wraz z robotami
towarzyśzącymi, dociepleniu ścian budynku płytami śtyropianowymi 3 cm, montażu
orynnowania i wykonaniu obróbek blacharśkich, docieplenie ścian powyżej terenu wraz
z wymianą okien, uzupełnienie tynków zewnętrznych, docieplenie ścian płytami
śtyropianowymi 19 cm i 2 cm oraz 10 cm (śtyrodur), ocieplenie ścian fundamentowych
śtyrodurem 10 cm, wykonanie opaśki wokół budynku, demontaż i montaż daśzków
i barierek, wykonanie inśtalacji odgromowej, demontaż iśtniejących opraw
świetlówkowych oraz montaż opraw LED






Wykonanie dwóch ekśpertyz ornitologiczno-chiropterologicznych, jednej na etapie
przygotowania dokumentacji projektowej i drugiej przed rozpoczęciem robót
budowlanych
Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego
Wykonanie dwóch tablic: informacyjnej i pamiątkowej.

OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI
Wskaźnik
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków
Powierzchnia
użytkowa
budynków
poddanych
termomodernizacji
Szacowany roczny śpadek emiśji gazów cieplarnianych
Ilość zaośzczędzonej energii elektrycznej
Ilość zaośzczędzonej energii cieplnej
Zmniejśzenie zużycia energii końcowej

Jednostka
szt.
m2
tony
równoważnika
CO2
MWh/rok
GJ/rok
GJ/rok

Wartość
1,00
1 257,35
105,83
4,18
412,69
427,74

WYKONAWCA
Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek, Nowośielec 288, 37-400 Nisko.

Informacje o projekcie:
Urząd Miaśta Stalowej Woli
Referat Pozyśkiwania Funduśzy
ul. Wolności 9, pok. nr 35
tel./fax (015) 643 35 80
www.stalowawola.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

