
Wykaz działań podjętych w Gminie Bierawa w latach 2020 - 2021, których celem była poprawa efektywności energetycznej 

/art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2166)/ 

ROK 2020 

Lp. Opis działania  Program z którego 

realizowano zadanie 

Poniesione koszty Opis uzyskanego efektu 

1. Niskoemisyjna Gmina - poprawa 

efektywności energetycznej  

i ograniczenie niskiej emisji na terenie 

gminy Bierawa 

Regionalny Program 

Operacyjny,  

budżet gminy 

 

371.505,14 zł 

Wymieniono urządzenia grzewcze na ekologiczne  

w 25 budynkach. Wyeliminowano piece opalane węglem  

i zastąpiono je nowoczesnymi 

2.  Dotacje dla osób fizycznych na 

realizację programów dotyczących 

wymiany instalacji grzewczych 

 

Budżet gminy 

 

24.440,88 zł 

Wymieniono źródła ciepła na ekologiczne w 7 budynkach  

- piec gazowy – 1 

- piec na pelet – 4 

- pompy ciepła – 2 

Wyeliminowano piece opalane węglem i zastąpiono je 

nowoczesnymi  

 

ROK 2021 

Lp. Opis działania  Program z którego 

realizowano zadanie 

Poniesione koszty Opis uzyskanego efektu 

1. Wymiana źródeł ciepła (pompy 

ciepła) oraz stolarki okiennej  

w Szkole Podstawowej w Solarni 

Regionalny Program 

Operacyjny dla 

Województwa 

Opolskiego, 

Budżet gminy 

 

987.469,26 zł 

Wykonano termomodernizację budynku szkoły z wymianą 

źródła ciepła – pompy ciepła, zainstalowano fotowoltaikę  

(64 szt.) Wymieniono stolarkę okienną. 

Zmniejszono zapotrzebowanie na energię elektryczną  

i ograniczono jej zużycie. 

2. Niskoemisyjna Gmina - poprawa 

efektywności energetycznej  

i ograniczenie niskiej emisji na 

terenie gminy Bierawa 

Regionalny Program 

Operacyjny,  

budżet gminy 

 

406.034,13 zł 

Wymieniono źródła ciepła na niskoemisyjne w 27 budynkach 

mieszkalnych. 

Wyeliminowano piece opalane węglem i zastąpiono je 

nowoczesnymi 



3. Likwidacja i wymiana źródeł 

ogrzewania na ekologiczne  

(w gminie Ujazd, gminie Bierawa  

i gminie Leśnica) 

Regionalny Program 

Operacyjny,  

budżet gminy 

 

52.000,00 zł 

Wymieniono urządzenia grzewcze na ekologiczne  

w 5 budynkach 

Wyeliminowano piece opalane węglem i zastąpiono je 

nowoczesnymi 

4. Montaż paneli fotowoltaicznych na 

budynku Domu Kultury  

w Dziergowicach 

Budżet gminy,  

dotacja  

z WFOŚiGW  

w Opolu 

152.075,00 zł Zamontowano 62 szt. paneli o mocy 450 Wp 

Zmniejszono zapotrzebowanie na energię elektryczną 

 

Wójt Gminy 
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