Projekt "Wymiana niskosprawnych źródeł grzewczych w gospodarstwach domowych
zlokalizowanych na terenie gminy Oświęcim – paliwa stałe" realizowany przez Gminę
Oświęcim.
W ramach Projektu planowana jest likwidacja niskosprawnych węglowych kotłów c.o. i zastąpienie
ich nowoczesnymi węglowymi kotłami c.o. Budynki, w których przeprowadzona zostanie wymiana,
będą spełniać standardy efektywności energetycznej, zgodne z normami określonymi w zasadach
programowych konkursu. Przed przystąpieniem do realizacji zadania każdy obiekt zostanie
poddany ocenie energetycznej. Nowe piece będą posiadać moc znamionową do 24 kW.
Koszt zakupu oraz instalacji 150 szt. pieców to 1 350 000 zł brutto.
W projekcie przewiduje się także działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne zwiększające
świadomość w zakresie ochrony powietrza czy konieczności redukcji tzw. niskiej emisji. W ramach
ww. działań planuje się m.in. wykonanie oraz dystrybucję ulotek i plakatów, spotkania z
mieszkańcami, spotkania edukacyjne w szkołach, zakup laserowych czujników pomiarowych (3
szt.).
Gmina Oświęcim planuje także opracowanie programu osłonowego dla osób uczestniczących w
Projekcie.
Harmonogram:
Wymiana pieców będzie realizowana w 2 etapach: etap I w II i III kwartale 2018 r., etap II w II i III
kwartale 2019 r.
Finansowanie:
Wartość Projektu: 1 379 880,02 zł.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu
niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020: 1 353 242,20 zł.
Środki własne Gminy Oświęcim: 26 637,82 zł.
Planowane efekty Projektu to redukcja emisji dwutlenku węgla o minimum 30% w obszarze
objętym projektem, a także: ograniczenie emisji pyłów PM10 oraz PM2,5.
Oferowane formy wsparcia:
Maksymalna kwota dotacji to 8000 zł na kocioł (dokładna kwota będzie ustalana indywidualnie na
podstawie mocy kotła podanej w ocenie energetycznej) oraz 1000 zł na wykonanie instalacji
niezbędnych do realizacji inwestycji.
Rekrutacja:
Rekrutacja do Projektu jest prowadzona od 2016 roku. Inwestor zainteresowany udziałem w
Projekcie składa w Urzędzie Gminy Oświęcim ankietę dotyczącą wymiany źródeł ciepła.
Ostateczny termin składania ankiet będzie zależny od postępów w realizacji Projektu i zostanie
podany do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim.

