Informuje się, żż e wniosek Gminy Sawin "Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej Gminy Sawin" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność sektora
publicznego otrżymał dofinansowanie i żostała podpisana umowa ż Samorżądem
Wojewoó dżtwa Lubelskiego na jego realiżację.
Całkowity kosżt projektu wynosi: 3.026.579,11 PLN.
Kosżt kwalifikowalny projektu 2.460.633,42 PLN.
Gmina pożyskała 2.091.538,41 PLN dofinansowania kosżtoó w kwalifikowanych na
realiżacje projektu ż Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoó dżtwa Lubelskiego na
lata 2014-2020.
Realiżacja projektu rożpocżnie się i żakonó cży w roku 2019.
Zakres Inwestycji obejmuje termomoderniżacje 4 budynkoó w użż ytecżnosó ci publicżnej na
terenie Gminy Sawin, tj.
1.
2.
3.
4.

Budynek Zespołu Sżkoó ł w Sawinie
Budynek Sżkoły Podstawowej w Woó lce Petryłowskiej
Budynek Sżkoły Podstawowej w Bukowie Wielkiej
Budynek Sżkoły Podstawowej w Cżułcżycach

Głoó wnym celem projektu jest żwięksżenie efektywnosó ci wykorżystania energii w
budynkach użż ytecżnosó ci publicżnej
Cel żostanie osiągnięty poprżeż realiżację celoó w sżcżegoó łowych, do ktoó rych należż ą:



ogranicżenie emisji żaniecżysżcżenó do atmosfery, co prżycżyni się do poprawy,
jakosó ci só rodowiska naturalnego i żdrowia miesżkanó coó w na obsżarże Gminy Sawin
wżrost wykorżystania odnawialnych żó roó deł energii

W ramach projektu w obiektach żostanie wykonane ocieplenie só cian żewnętrżnych, podłoó g,
stropoó w i dachoó w. Wymieniona żostanie takżż e stolarka okienna i drżwiowa. Systemy
grżewcże będą prżebudowane, a osó wietlenie wymienione na energoosżcżędne. Poża tym
projekt obejmuje montażż urżądżenó wykorżystujących odnawialne żó roó dła energii poprżeż
żainstalowanie paneli fotowoltaicżnych na budynku Zespołu Sżkoó ł w Sawinie, wymienianie
kotłoó w na pelet w trżech budynkach.
Realiżacja projektu pożwoli na podwyżż sżenie efektywnosó ci energetycżnej obiektoó w,
żmniejsżenie żużż ycia energii i redukcję emisji żaniecżysżcżenó , a takżż e na obniżż enie
kosżtoó w eksploatacyjnych budynkoó w.

