
 

 

                           Projekt pt. „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości 

środowiska naturalnego w gminach Czermin i  Wadowice Górne”  realizowany jest  ze środków UE 

w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,  

Działanie 3.1 Rozwój OZE. 

Za sprawą  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, 

gminy z terenu Podkarpacia mogą się ubiegać o dofinansowania z Unii Europejskiej na budowę 

różnego rodzaju instalacji, odnawialne źródła energii (OZE) w szczególności instalacji kolektorów 

słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,  kotłów na biomasę,    ale również instalacji 

fotowoltaicznych oraz  pomp ciepła.  W projekcie  tym  uczestniczą wszystkie gminy powiatu 

mieleckiego, a tym również gmina Czermin. Kierując się  z zapisami Regulaminu Konkursu oraz 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP) 

, inwestycje z zakresu OZE  mogą być realizowane wyłącznie w formie „projektów parasolowych”, w 

których beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje wykonanie mikroinstalacji OZE, a  korzystać z 

nich  będą gospodarstwa domowe z terenu danych gmin. Program zakłada  dofinansowanie zakupu i 

montażu ww. instalacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny 

mieszkańców wyniesie min. 15% kosztów netto oraz podatek VAT (tj. 8% w przypadku montażu na 

budynku mieszkalnym lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie czy budynku 

gospodarczym).  

Do realizacji tego projektu Gmina Czermin przystąpiła wspólnie z sąsiadującą Gmina Wadowice 

Górne Wnioskodawcą – beneficjentem niniejszego projektu jest Gmina Czermin (lider projektu). 

Gmina Czermin i Gmina Wadowice Górne podjęły działania mające na celu poprawę stanu 

środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach 

domowych zlokalizowanych na terenie  gminy. 

Gminę Czermin obejmuje  obszar związany  z przekroczonym poziomem docelowym rocznym 

benzo(a)pirenu .Jako powód wystąpienia tej nieprawidłowości uważa się oddziaływanie emisji 

związanych z   ogrzewaniem budynków węglem i innym niedozwolonym opałem .Zwłaszcza ma to 

miejsce przy gęstej zabudowie mieszkalnej. Narastającym problemem staje się emisja  

komunikacyjna, szczególnie odczuwalna w rejonach tras tranzytowych.   Uciążliwość ta, na obszarze 

naszej gminy jest bardzo niska.   

  Zasadniczym problemem związanym z ochroną środowiska w omawianych gminach jest 

wysoki poziom emisji zanieczyszczeń powietrza niskiej emisji pochodzących m.in. z palenisk 

indywidualnych. Głównymi źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza są procesy energetycznego 

spalania paliw. Mieszkańcy podgrzewają C.W.U. i CO za pomocą kotłów węglowych, w których 

spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. W czasie spalania węgla emitowane do atmosfery 

są CO2, SO2, NOx, CO, pyły zawierające metale ciężkie. Z 1 kg węgla do atmosfery emituje się 2,1 kg 

CO2.  Problem intensyfikuje stosowanie przez znaczą część mieszkańców niskosprawnych urządzeń 

grzewczych, spalania złej jakości paliw energetycznych, złego stanu urządzeń i instalacji kotłowych 

oraz nieprawidłowej ich eksploatacji. 



Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej Gmina Czermin i Gmina Wadowice 

Górne nie znajdują   się na liście obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego 

i pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego B(a)P w strefie podkarpackiej w 2011 r. Nie oznacza to 

jednak, że problem niskiej emisji nie występuje,  jest znaczący w szczególności w okresie zimowym. 

Dlatego wszelkie działania związane z jej ograniczeniem są również ważne. 

Projekt wyznacza za główny cel strategiczny „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gmin Czermin   i Wadowice Górne poprzez 

montaż na 633 obiektach mieszkalnych do końca 2018 roku 924 szt. nowoczesnych instalacji OZE o 

łącznej mocy zainstalowanej 5,57 MW”. 

Postawiony cel strategiczny będzie realizowany za pomocą wyznaczonych celów szczegółowych:  

− zwiększenie od 2018 r. wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż 

w Gminach Czermin i Wadowice Górne 924 szt. instalacji OZE; 

− zmniejszenie w od 2019 r. w Gminach Czermin i Wadowice Górne  emisji CO2 do atmosfery w 

wysokości 2 561,14 t CO2/rok 

− obniżenie w Gminach Czermin i Wadowice Górne  od 2019 r. kosztów zużycia energii cieplnej 

w wyniku produkcji energii z OZE w wysokości 4 573 124,50 kWh/rok 

− obniżenie w Gminach Czermin i Wadowice Górne  od 2019 r. kosztów zużycia energii 

elektrycznej w wyniku produkcji energii z OZE w wysokości 1 181 466,00 kWh/rok. 

  Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Gmin Czermin i Wadowice Górne będą mieli zapewnioną 

możliwość pozyskania - ze źródeł odnawialnych - energii elektrycznej oraz energii cieplnej na 

potrzeby centralnego ogrzewania i  ciepłej wody użytkowej, co istotnie zmniejszy wydatki 

gospodarstw domowych na inne źródła energii wykorzystywane dotychczas oraz  poprawi jakość ich 

życia poprzez zastosowaniu automatycznych kotłów na biomasę do centralnego ogrzewania.  

Realizacja projektu wpłynie korzystanie na jakość środowiska naturalnego w przedmiotowych 

gminach (jak również całego regionu) - przyczyni się bowiem do zmniejszenia emisji CO2 oraz innych 

zanieczyszczeń, dzięki zmniejszeniu zużycia węgla, co wpłynie na poprawę jakości powietrza w 

gminie, a w dłuższej perspektywie przełoży się na poprawę jakości i warunków życia mieszkańców, 

ich stanu zdrowia, a także ograniczenie występowania efektu cieplarnianego. Realizacja projektu 

przyczynia się do realizacji celów polityki ochrony środowiska, w tym w zakresie zmian klimatu 

zgodnie ze strategią Europa 2020. Projekt przyczynia się do realizacji celów strategii w zakresie zmian 

klimatu dzięki budowie jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z wykorzystaniem OZE, 

w budynkach objętych działaniami projektu.  

Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane z uwzględnieniem wszelkich wymogów w zakresie 

efektywności energetycznej, w efekcie czego przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.  

Przedmiotem projektu jest montaż mikroinstalacji OZE (kolektory słoneczne, instalacja 

fotowoltaiczna, pompy ciepła oraz automatyczne kotły na biomasę) w obiektach mieszkalnych na 

terenie Gmin  Czermin i Wadowice Górne, służących do ogrzewania budynków, podgrzewu ciepłej 

wody użytkowej oraz zasilania budynków energią elektryczną.  

 

Tabela 1 Zestawienie zbiorcze instalacji OZE na obiektach mieszkalnych w Gminie Czermin 



Wyszczególnieni

e 

Panele 

fotowoltaiczne 

(PV) 

Kolektory 

słoneczne 

Kocioł na 

biomasę 
Pompa ciepła Ogółem 

Liczba instalacji 213 245 106 130 694 

Moc 

zainstalowana 
1 033,02 956,81 2 030,00 378,00 4 397,83 

Źródło:  Studium Wykonalności projektu pt. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na 

poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i  Wadowice Górne  

 

Rysunek 1 Struktura instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Czermin 

 

Źródło:  Studium Wykonalności projektu pt. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na 

poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i  Wadowice Górne  

 

Tabela 2 Zestawienie zbiorcze instalacji OZE na obiektach mieszkalnych w Gminie Wadowice Górne 

Wyszczególnieni

e 

Panele 

fotowoltaiczne 

(PV) 

Kolektory 

słoneczne 

Kocioł na 

biomasę 
Pompa ciepła Ogółem 

Liczba instalacji 95 85 14 36 230 

Moc 

zainstalowana 
356,94 391,20 285,00 144,00 1 177,14 

Źródło:  Studium Wykonalności projektu pt. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na 

poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i  Wadowice Górne  

 

Tabela 3 Zestawienie zbiorcze instalacji OZE na obiektach mieszkalnych – razem dla obu gmin 



Wyszczególnieni

e 

Panele 

fotowoltaiczne (PV) 

Kolektory 

słoneczne 

Kocioł na 

biomasę 

Pompa 

ciepła 
Ogółem 

Liczba instalacji 308 330 120 166 924 

Moc 

zainstalowana 
1 389,96 1 348,01 2 315,00 522,00 5 574,97 

Źródło:  Studium Wykonalności projektu pt. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na 

poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i  Wadowice Górne  

 

Montaż  finansowy  niezbędnych nakładów został oszacowany przede wszystkim na podstawie 

wstępnych ofert potencjalnych dostawców wyposażenia, instalacji oraz usługodawców, kosztorysów 

inwestorskich a także na podstawie szacunków inwestora wynikających z doświadczeń w realizacji 

innych projektów. 

Całkowita wartość wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych wynosi: 11 765 420,00 zł. 

 

 Projekt  przyczyni się znacząco do poprawy jakości środowiska, urządzenia stanowią uzasadnione 

ekonomicznie      i teleologiczne rozwiązania.. Realizacja projektu w przewidzianym zakresie wpłynie 

na zwiększenie udziału OZE w produkcji energii ogółem w województwie, a poprzez to do 

zmniejszenia produkcji energii z konwencjonalnych źródeł . 

 

 


