
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 

 

 

Gmina Stalowa Wola 

informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą 

„Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola” 
 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa XI „REACT-EU” Czysta Energia, Działanie 11.2 Rozwój OZE – 
REACT-EU  

 

Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr RPPK.11.02.00-18-0048/22-00 zawartą 
w dniu 15 czerwca 2022 r., wynosi 10 076 131,79 PLN  w tym: 

9 131 593,00 PLN – wydatki kwalifikowalne 
6 392 115,10 PLN – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
2 739 477,90 PLN – wkład własny Gminy Stalowa Wola 

 

OKRES REALIZACJI 

21.08.2017 r. – 30.11.2023 r. 
 

CEL PROJEKTU  

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza, komfortu życia mieszkańców przez 
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach jednorodzinnych.  
Cele szczegółowe to:   

1. zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury prywatnej,   

2. ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej,  

3. zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, 

4. zwiększenie oszczędności mieszkańców, 

5. zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego.  

 

PRZEDMIOT PROJEKTU  

Przedmiotem projektu jest wykonanie (dostawa wraz z montażem) indywidualnych instalacji 
kolektorów słonecznych w 61 gospodarstwach domowych oraz paneli fotowoltaicznych w 435 
gospodarstwach domowych, zlokalizowanych w Gminie Stalowa Wola. Instalacja kolektorów 
słonecznych będzie wykorzystywana do podgrzewania wody użytkowej, natomiast instalacja 
paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej na własne potrzeby. 
Łączna moc instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych wyniesie 1,96 MW. 
Projekt przyczyni się do zwiększenia poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii 
w generacji rozproszonej, ograniczenia zużycia energii oraz obniżenia kosztów eksploatacji. 

 



PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI  

Wskaźnik  Jednostka  Wartość  

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej i 

elektrycznej  ze źródeł odnawialnych   

MW 1,96  

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

cieplnej z OZE   

szt. 61,00  

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE  

szt.  435,00  

Produkcja energii cieplnej i elektrycznej z nowo 

wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE   

MWh/rok  1342,48 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  tony  

równoważnika  

CO2 

3328,69  

  

  

Informacje o projekcie: 

Urząd Miasta Stalowej Woli 

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych 

ul. Wolności 9, pok. nr 6 i 8 

tel. 576 212 200, (15) 643 35 82, (15) 643 34 43 

www.stalowawola.pl 

www.rpo.podkarpackie.pl 

 

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

