
 

 
Gmina Zaleszany informuje, że realizuje Projekt pn.: 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zaleszany”. 
 
Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś III Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. 
 
Całkowita wartość Projektu wynosi: 2 984 682,15 PLN 
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 2 618 864,37 PLN 
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85,00%), tj.: 2 226 034,67 PLN 
Wkład własny Gminy Zaleszany: 392 829,70 PLN 
 
Projekt obejmuje termomodernizację 7 budynków użyteczności publicznej: 
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilchowie, 
- Domu Ludowego w Skowierzynie, 
- Remizy OSP w Kotowej Woli, 
- Urzędu Gminy w Zaleszanach, 
- Domu Ludowego w Obojni, 
- Budynku administracyjno – biurowego wraz z Ośrodkiem Zdrowia w Zaleszanach, 
- Remizy OSP w Turbi. 
Termomodernizacja obiektów objętych projektem będzie polegała między innymi na wykonaniu: 
- izolacji ścian fundamentowych, 
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, 
- elewacji - ocieplenie ścian zewnętrznych, 
- izolacji stropów - docieplenia stropu ostatniej kondygnacji, 
- nowego systemu odwodnienia budynku (rynien i rur spustowych), 
- docieplenia kominów, 
- wymiany daszków, 
- instalacji odgromowej, 
- opaski i nawierzchni wokół budynków, 
- modernizacji instalacji c.o. wraz z wymianą kotła c.o., 
- wymiany parapetów zewnętrznych. 
W wyniku realizacji projektu zmodernizowanych energetycznie zostanie 7 budynków użyteczności publicznej o łącznej powierzchni użytkowej 4 909,65 m2, w 
tym zostaną wybudowane 2 jednostki wytwarzania energii cieplnej z OZE oraz zmodernizowanych zostanie 5 źródeł ciepła.  
Celem bezpośrednim Projektu jest modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, które 
wiążą się ze zwiększeniem funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej.  
Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia energochłonności 7 budynków użyteczności publicznej w Gminie Zaleszany. Planowane prace 
modernizacyjne spowodują zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz energii cieplnej, co będzie miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne, 
komfort użytkowania budynków oraz redukcję kosztów ich utrzymania. Termomodernizacja budynków przyczyni się do poprawy poziomu i jakości życia 
osób zamieszkujących obszar projektu. Ponadto realizacja przedsięwzięcia w zakresie modernizacji systemu c.o., w powiązaniu z termomodernizacją 
budynków, poprawi efektywność systemu centralnego ogrzewania.  
Realizacja inwestycji w pełni zaspokoi potrzeby beneficjentów w zakresie dostępu do infrastruktury publicznej o wysokim potencjale technicznym. 
Współfinansowanie inwestycji przy udziale środków Unii Europejskiej stworzy możliwość termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie 
Zaleszany. 
Wykonanie inwestycji zaplanowano w okresie od I kwartału 2017 r. do IV kwartału 2017 r. (realizacja prac inwestycyjnych i  rozliczenie projektu). 
Termin zakończenia robót budowlanych ustalono: 
- w zakresie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilchowie – do dnia 16.08.2017 r.,   
- w zakresie budynku Domu Ludowego w Skowierzynie– do dnia 17.07.2017 r., 
- w zakresie budynku Remizy OSP w Kotowej Woli– do dnia 31.07.2017 r.,  
- w zakresie budynku Urzędu Gminy w Zaleszanach– do dnia 10.07.2017 r., 
- w zakresie budynku Domu Ludowego w Obojni– do dnia 30.06.2017 r.,  
- w zakresie budynku administracyjno – biurowego wraz z Ośrodkiem Zdrowia w Zaleszanach– do dnia 30.06.2017 r., 
- w zakresie budynku Remizy OSP w Turbi– do dnia 16.08.2017 r. 
 
Beneficjentem Projektu jest Gmina Zaleszany. 
 
Udział środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego jakim jest ochrona powietrza w 
wyniku redukcji emisji CO2 poprzez wykonanie termomodernizacji w siedmiu budynkach użyteczności publicznej.   
   


