
Lp

Nazwa działania Źródło finansowania Okres realizacji Opis działania

Budowa mikroinstalacji 

prosumenckich na 

terenie Gminy Bukowina 

Tatrzańska

PROW 2007-2013 2015

W ramach projektu zainstalowano 34 o łącznej mocy 112 kW instalacje 

fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych oraz użytecznosci 

publicznej

SP Jurgów budżet gminy 2015-2017

Rozbudowa i termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej; 

zakres robot obejmował ocieplenie ścian, wymiane stolarki okiennej, 

wymianę stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej w Jurgowie

Termomodernizacja 

budynku uzyteczności 

publicznej  

budżet gminy 2015-2017
Rozbudowa i termomodernizacja budynku urzędu gminy, ocieplenie 

stropodachu, wymiana stolarki drzwiowej w budynku Urzędu Gminy. 

Program Ograniczenia 

Niskiej Emisji 
WFOŚiGW 2016-2017

W ramach projektu wymieniono 29 starych kotłów grzewczych na 

nowoczesne urządzenia grzewcze. Osiągnięto efekt ekologiczny 

4558,70 [kg/rok]

Ograniczenie niskiej 

emisji na terenie Gminy 

Bukowina Tatrzańska

budżet gminy 2017 

W ramach projektu wymieniono 13 starych kotłów grzewczych na 

nowoczesne urządzenia grzewcze. Osiągnięto efekt ekologiczny 

1928,40 [kg/rok]

Zgodnie z art.. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, poniżej przedstawiono wykaz działań podjętych 

w Gminie Bukowina Tatrzańska, których celem była poprawa efektywności energetycznej. 

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej.



PARTNERSKI PROJEKT 

BUDOWY INSTALACJI 

ODNAWIALNYCH 

ŹRÓDEŁ ENERGII DLA 

GMIN WOJEWÓDZTWA

MAŁOPOLSKIEGO

RPO WM 2014-2020 2017-2021

  W ramach projektu zamontowano 214 instalacji OZE, w tym: 

22 zestawy instalacji solarnych, 

55 zestawów powietrznych pomp ciepła CWU, 

1 zestaw powietrznej pompy ciepła CO, 

47 instalacji  kotłów na pellet, oraz

87 zestawów mikro-instalacji fotowoltaicznych                                               

dodatkowo zrealizowano 2 instalacje fotowoltaiczne na budynkach 

użyteczności publicznej.

Osiągnieto efekt ekologiczny redukcja 11 804,803 Mg Co
2
/rok

Wykonanie prac 

remontowo-budowlanych 

w OSP Brzegi

budżet województwa

2020-2021
W ramach zadania zmieniono źródło ogrzewania w budynku Straży 

Pożarnej w miejscowości Brzegi, ul. Potok Bryjów (z kotła węglowego o 

niskiej sprawności na kocioł olejowy).

Wymiana kotła w SP 

Potok Bryjów

budżet gminy

2020-2021
W ramach zadania zmieniono źródło ogrzewania w budynku Szkoły 

Podsatwowej w miejscowości Rzepiska, ul. Potok Bryjów 

(z kotla węglowego o niskiej sprawności na kocioł węglowy klasa V).

Wymiana kotła w SP 

Potok Grocholów

budżet gminy

2020-2021
W ramach zadania zmieniono źródło ogrzewania w budynku Szkoły 

Podsatwowej w miejscowości Rzepiska, ul. Potok Grocholów 

(z kotla węglowego o niskiej sprawności na kocioł węglowy klasa V).


