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                     poprawa.efektywnosci.energetycznej@samorzad.pl 
 

 

W odpowiedzi na otrzymany  w dniu 04.05.2022 r. wniosek o udzielenie informacji 

publicznej dotyczącej stosowanych środków poprawy efektywności energetycznej (zgodnie z 

art. 6 Ustawy o efektywności energetycznej ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 468) informuję, że w 

ramach inwestycji (projektów) realizowanych i zrealizowanych przez Gminę Miejską 

Przemyśl. poniżej w tabeli przedstawiam wybrane projekty dotyczące poprawy efektywności 

energetycznej.  

W ramach niżej wyszczególnionych  projektów działania Gminy obejmują/obejmowały 

m.in. wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED, wymianę 

wyeksploatowanego taboru autobusowego na niskoemisyjny lub zeroemisyjny, wymianę 

kotłów na paliwo stałe na nowoczesne kotły grzewcze (gaz, biomasa, ekogroszek) lub 

podłączenie budynków do ciepła systemowego, wykorzystanie OZE do ogrzewania budynków 

mieszkańców Przemyśla oraz budynków użyteczności publicznej, a także termomodernizacje i 

remonty budynków.  

 

Ad. Art.6 ust.1 przywołanej ustawy  
 

Lp. 
Nazwa i tytuł programu (projektu) dotyczącego  

poprawy efektywności energetycznej 
Okres realizacji 

projektu  

1. 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja II) / Tytuł 
projektu: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej w Przemyślu wraz z zastosowaniem OZE” 

14.06.2022-
31.12.2024 

2. 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja I) / Tytuł 
projektu: „Ekologicznie i komfortowo - zmieniamy transport miejski w Przemyślu - 
etap 1” 

17.11.2021-
31.12.2024 

3. 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja I) / Tytuł 
projektu: „Wymiana oświetlenia ulicznego w Przemyślu na energooszczędne i 
ekologiczne oświetlenie w technologii LED” 

17.11.2021-
31.12.2023 

4. 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 / 
Tytuł projektu: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców 
miasta Przemyśla i Radymna” 

01.03.2022-
30.11.2023 

5. 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 / 
Tytuł projektu: „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” 

31.05.2019-
31.08.2022 

6. 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 / 
Tytuł projektu: „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła (kotły na 
ekogroszek)” 

27.05.2019-
31.08.2021 

7. 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 / 
Tytuł projektu: „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie 
MOF Przemyśl” 

12.04.2017-
21.01.2019 

8. 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 / 
Tytuł projektu: „Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla” 

10.11.2016-
31.01.2018 
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Ad.  Art. 6 ust. 3 przywołanej ustawy 

 

Ogólne informacje o projektach realizowanych i zrealizowanych przez Gminę Miejską 

Przemyśl (nie tylko z zakresu poprawy efektywności energetycznej) są dostępne na stronie 

internetowej https://przemysl.pl w zakładce „Dla Mieszkańca” / „Fundusze Europejskie”. 

 

Ad.1.2 w załączeniu przestawiamy 

1. Rejestry faktur za zużycie energii elektrycznej: 

   - Budynek administracyjny Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu   

  - oświetlenie drogowe  

  -  przepompowni wód opadowych, 

   - drogowej sygnalizacji świetlnej.  

 2. skany faktur za ostatni okres rozliczeniowy: 

   a)  budyni Urzędu Miejskiego w Przemyślu: 

    -  ul. Rynek 1, 

    -  ul. Ratuszowa 1, 

    -  ul. Ratuszowa 10A, 

    -  ul. Wodna 11, 

     - ul. Waygarta 5. 

   b)Obiekty użyteczności publicznej: 

      - Cmentarz Wojenny ul. Grochowska, 

      - Fontanna pl. Dominikański  

      - estrada (podczas organizowanych imprez ) Rynek 1,- 

      - Plac targowy Zielony Rynek Sportowa, 

      - ul. Słowackiego 85   

 

Ad.1.4. Właścicielem instalacji gazowej na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl  jest Polskie 

Górnictwo Naftowe i  Gazownictwo. 

 

Ad.1.5 Gmina Miejska Przemyśl prowadzi zakup energii elektrycznej w modelu Grupy 

Zakupowej. 

 

      Przedstawione informacje i dokumenty zostaną opublikowane na stronie https://przemysl.pl   

 

PREZYDENT  

MIASTA PRZEMYŚLA 

 

Wojciech Bakun  

 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1) Adresat 
2) a/a 
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