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I. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego 

transportu. 
Transport publiczny Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF) 
 

1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 
Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej / ekologicznego transportu 
Transport publiczny Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF) 
 
2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 
Gminy Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (w zależności o realizowanego projektu: Gmina Miasto 
Rzeszów lub Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa w Rzeszowie). 
 
3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  
Przedsięwzięcie (przedsięwzięcie zintegrowane) składa się z wiązki 4 komplementarnych projektów (ujętych  
w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ROF) mających za zadanie realizację wspólnego celu: 
1. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie – Beneficjent Gmina Miasto Rzeszów – projekt 

oznaczony w Strategii ZIT ROF jako komplementarny podstawowy, 
2. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie – Beneficjent Gmina Miasto 

Rzeszów – projekt oznaczony w Strategii ZIT ROF jako komplementarny podstawowy, 
3. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie– Beneficjent Gmina Miasto Rzeszów – projekt 

oznaczony w Strategii ZIT ROF jako komplementarny rezerwowy, 
4. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie 

zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Beneficjent Związek Gmin Podkarpacka 
Komunikacja Samochodowa w Rzeszowie – projekt oznaczony w Strategii ZIT ROF jako podstawowy. 

 
Celem głównym przedsięwzięcia jest: Poprawa funkcjonalności transportu publicznego aglomeracji 
Rzeszowskiej poprzez zapewnienie efektywnego transportu publicznego, co przyczyni się do zwiększenia 
potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców. 
Przedsięwzięcie jest kontynuacją i rozwinięciem działań (projektów) podjętych w perspektywie finansowej 
2007-2013 w ramach projektów dofinansowanych z PO RPW oraz PO IiŚ. Umożliwi rozszerzenie obszaru  
i zakresu rozwiązań na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej z uprzywilejowaniem dla niskoemisyjnego 
transportu publicznego (w tym z priorytetem dla autobusów komunikacji publicznej) i wsparciem dla 
implementacji łańcuchów ekomobilności, dla zapewnienia sprawności i komfortu podróżowania  
z wykorzystaniem różnych jego form (w tym komunikacji pieszej i rowerowej). 
 
Przedmiotem przedsięwzięcia są: 
1. Rozbudowa Inteligentnych Systemów Transportowych w zakresie: 

a) Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym, 
b) Systemu Zarządzania Transportem Publicznym, 
c) System Elektronicznego Poboru Opłat za korzystania z środków komunikacji miejskiej – kontynuacja 

integracji różnych form płatności i nośników biletu elektronicznego, 
d) Systemu Informacji Pasażerskiej, 
e) Systemu Obsługi Strefy Parkingowej. 

2. Budowa/rozbudowa parkingów (Park&Go, Park&Ride, Kiss&Ride), w tym dodatkowo miejsca postojowe 
dla autobusów wycieczkowych, rowerów. 

3. Zakup nowoczesnego ekologicznego i przystosowanego dla osób niepełnosprawnych taboru 
autobusowego (w tym budowa niezbędnej do ich obsługi infrastruktury technicznej. Nowe autobusy 
(wyposażone w systemy ITS) będą stanowiły własność organizatorów i będą dzierżawione operatorom 
publicznego transportu zbiorowego. 
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4. Budowa/przebudowa i wyposażenie infrastruktury przystankowej / dworcowej usprawniającej 
funkcjonowanie transportu publicznego oraz ruchu pieszego i rowerowego, w tym węzłów 
przesiadkowych. 

5. Przebudowa infrastruktury drogowej usprawniającej funkcjonowanie transportu publicznego (węzły 
komunikacyjne/ skrzyżowania/ ulice) i pieszo/rowerowego. 

 
Realizacja przedsięwzięcia (zgodnie z przedstawionym zakresem) wzmocni i przyczyni się do utrwalenia 
zrównoważonego systemu transportowego poprzez: 

 skrócenie czasu podróży funkcjonującą komunikacją miejską/podmiejską (autobusową, trolejbusową, 
tramwajową) oraz upłynnienie ruchu na obszarach objętych kongestią; 

 integrację infrastrukturalna funkcjonujących na obszarze miejskim i podmiejskim ekologicznych form 
transportu szynowego (kolej, tramwaj) oraz innego (trolejbus, autobus); 

 dogodne powiązanie transportu publicznego z indywidualną komunikacją rowerową i pieszą (tzw. 
łańcuchy ekomobilności) oraz samochodową; 

 promocja przyjaznego środowisku zrównoważonego systemu transportu publicznego (m.in. przez zakup 
niskoemisyjnego taboru: autobusowego, trolejbusowego i tramwajowego, dostosowanego do potrzeb 
osób niepełnosprawnych). 

 
Efekty realizacji przedsięwzięcia (zgodne z rekomendacjami Komisji Europejskiej w zakresie konkurencyjnej i 
zasobooszczędnej mobilności w miastach): 

 zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym redukcja hałasu i drgań oraz emisji 
gazów cieplarnianych, głównie CO2, a poprzez to wyraźny wpływ na poprawę jakości życia w ROF; 

 zwiększenie udziału przyjaznego dla środowiska publicznego transportu w obsłudze mieszkańców, dzięki 
czemu będzie możliwa redukcja zatłoczenia w ruchu ulicznym; 

 poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym łańcuchy ekomobilności i ułatwienie podróżowania 
osobom o ograniczonej mobilności, 

 zwiększenie liczby pasażerów transportu publicznego, a w konsekwencji – zmniejszenie liczby osób 
użytkujących samochody osobowe,  

 skrócenie czasu przejazdów pojazdów transportu zbiorowego, 

 ograniczenie wypadkowości i poprawa bezpieczeństwa kierowców i pasażerów, 

 poprawa standardów jakościowych komunikacji pasażerskiej i w efekcie zwiększenie dostępności dla 
mieszkańców i przybyszów;  

 poprawa stanu infrastruktury drogowej (pasy ruchu dedykowane komunikacji publicznej, skrzyżowania, 
węzły komunikacyjne, ulice) niezbędnej dla funkcjonowania i/lub uprzywilejowania publicznego 
transportu zbiorowego. 

Przedsięwzięcie jest spójne w szczególności: ze Strategią Rozwoju Województwa  - Podkarpackie 2020 oraz 
Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Strategią ZIT ROF, a także 
wytycznymi Zrównoważona intermodalna mobilność miejska (4e), Postanowienia Umowy Partnerstwa, 
Dokument wykonawczy z dnia 9 lipca 2015 roku oraz zasadami wynikającymi z RPO WP 2014-2020 i PO PW 
2014-2020 oraz zasadami realizacji ZIT. 
Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia RPO WP oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna i PO PW oś 
priorytetową II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa w ramach celu tematycznego 4e Promowanie 
strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym 
wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań 
adaptacyjnych i mitygacyjnych. 
 
4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  
Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia mieści się w CT 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną we wszystkich sektorach PI 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 
mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące zmiany klimatu. 
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5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 Obszarem Strategicznej Interwencji dla 
kierunku działania 3.3.3 jest  obszar funkcjonalny Rzeszowa. 
 
6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 
Gminy ROF: Rzeszów (miasto na prawach powiatu), Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów 
Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut (gmina), Łańcut (miasto), Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn. 
 
7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 
Opracowano: 
1. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2020 dla Miasta 

Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji 
transportu publicznego. 

2. Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
3. Plan gospodarki niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  
4. Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
 
Dokumenty te, to jeden z elementów dokumentacji aplikacyjnej, realizujący zapisy w zakresie rekomendacji 
KE w odniesieniu do planów mobilności miejskiej (KONCEPCJA DOTYCZĄCA PLANÓW MOBILNOŚCI  
W MIASTACH ZGODNEJ Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - z dnia 17.12.2013 roku (wytyczne KE) 
oraz Zrównoważona intermodalna mobilność miejska (4e), Postanowienia Umowy Partnerstwa, Dokument 
wykonawczy z dnia 9 lipca 2015 roku (uzgodniony z KE)). 
 
Obecnie trwa przygotowanie do zlecenia opracowania dokumentacji aplikacyjnej i wykonawczej dla 
wszystkich projektów - planowany termin opracowania dokumentacji: 
1. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie – I/II kwartał 2016, 
2. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie – Beneficjent Gmina Miasto 

Rzeszów – projekt oznaczony w Strategii ZIT ROF jako komplementarny podstawowy – VI kwartał 2017, 
3. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie– Beneficjent Gmina Miasto Rzeszów – II 

kwartał 2019, 
4. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie 

zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – I kwartał 2016. 
 
8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 
 
577 032 000 zł (zgodnie z rozbiciem w tabeli w pkt. 9) 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Ogółem (w zł) 

577 032 000 

w tym: 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. – 2020 r. 

Źródło 
finansowania 

A 

Źródło 
finansowania 

B 

Źródło 
finansowania 

C 
A B C A B C A B C A B C A B C 

199 000 000 zł  Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie  

PO PW 
2014-2020 

144 000 000 
zł 

Wkład 
własny 

55 000 000 
zł 

- 0 0 - 
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 0
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0

0
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- 
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 0
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0
0

 z
ł 

- 
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ł 
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9
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0
0

 z
ł 

- 0 0 - 

199 000 000 zł Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie 

PO PW 
2014-2020 

146 000 000 
zł 

Wkład 
własny 

54 000 000 
zł 

- 0 0 - 0 

3
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 0
0

0
 z

ł 

- 0 0 - 

1
7

 0
00

 0
0

0
 z

ł 

1
1

 0
00

 0
0

0
 z

ł 

- 

1
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 0
0

0 
0

0
0 

zł
 

4
1
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 0
0

0
 z

ł 

- 

77 000 000 zł Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie 

PO PW 
2014-2020 

62 000 000 
zł 

Wkład 
własny 

15 000 000 
zł 

- 0 0 - 0 

3
50

 0
0

0 
zł

 

- 0 0 - 0 0 - 

6
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 0
0

0
 0

0
0

 z
ł 

1
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 6
50
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0
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- 
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101 232 000 zł 
Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego 

transportu publicznego na terenie ROF 

RPO WP 
2014-2020 

86 047 200 
zł 

Wkład 
własny 

15 184 800 
zł 

- 0 0 - 
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3
 0
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- 

3
4
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 8
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6
 0

7
3
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2

0
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ł 

- 

3
4

 4
1

8
 8

8
0

 z
ł 

6
 0

7
3

 9
2

0
 z

ł 

- 0 0 - 

Objaśnienia: PO PW 2014-2020 –Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020, RPO WP 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
Uwaga: Powyższe zestawienie jest tylko przybliżonym szacunkiem, zależnym od terminu naboru wniosków o dofinansowanie i uzyskania dofinansowania 
oraz przebiegu postpowań przetargowych (zgodnie z zestawieniem w sekcji 10). 
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczęcia 

(A) 

mm/rrrr 

Data ukończenia 

(B) 

mm/rrrr 

Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie 

 03/2016 12/2018 

Postępowania przetargowe 03/2016 03/2017 

Realizacja 06/2016 12/2018 

Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie 

 03/2018 12/2021 

Postępowania przetargowe 03/2018 03/2019 

Realizacja 06/2018 12/2021 

Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie 

 07/2019 03/2022 

Postępowania przetargowe 07/2019 10/2019 

Realizacja 09/2019 03/2022 

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie 
zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF 

 03/2016 12/2018 

Postępowania przetargowe 03/2016 03/2017 

Realizacja 06/2016 12/2018 

Przedsięwzięcie w całości 

 03/2016 12/2018 
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Postępowania przetargowe 03/2016 10/2019 

Realizacja 06/2016 03/2022 

 

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 
bazowej oraz docelowej) 

Wskaźnik produktu/rezultatu 
Wartość bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

Wskaźniki produktu* 

Liczba zakupionych lub 
zmodernizowanych jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej/podmiejskiej (szt.) 

0 1901 

Pojemność zakupionego taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej (osób) 

x x 

Całkowita długość nowych lub 
ulepszonych linii komunikacji miejskiej 
(km) 

x x 

Liczba zainstalowanych inteligentnych 
systemów transportowych (szt.) 

0 71 

* * * 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba przewozów komunikacją miejską 
na przebudowanych i nowych liniach 
komunikacji miejskiej (szt. lub szt./rok)** 

x x 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych (tony ekwiwalentu 
CO2/rok)*** 

x x 

Szacowany roczny spadek emisji PM10 
(t/rok)*** 

x x 
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* - do ewentualnej modyfikacji ()w tym rozbudowy po opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej,  
** - zakłada się kilkuprocentowy wzrost liczby przewozów pasażerskich, 
*** - zakłada się zmniejszenie emisji, 
x - wskaźnik zostanie wyliczony na etapie opracowania studiów wykonalności poszczególnych 
projektów, a następnie określony dla przedmiotowego przedsięwzięcia, 
1 - wskaźnik osiąga wartość cząstkową: 60 szt. - w ramach RPO WP 1, 130 szt. - w ramach PO PW, 
2 - wskaźnik osiąga wartość cząstkową: 1 szt. - w ramach RPO WP 1, 6 szt. - w ramach PO PW, 

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 

 Aglomeracyjna Kolej Podmiejska wraz z budową linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka 
– Beneficjenci Samorząd Województwa Podkarpackiego w porozumieniu innymi Jednostkami 
Samorządu Terytorialnego (w tym z Gminą Miasto Rzeszów), 

 Rzeszowska kolejka miejska – Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów,   

 Inne przedsięwzięcia na terenie ROF mające na celu ograniczenie emisji, 
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II. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 
pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi (tytuł przedsięwzięcia zgodnie z KT). 

1. Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej 
oraz gminnych budynków mieszkalnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 
1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 
Tytuł przedsięwzięcia zgodnie z KT: Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie  
z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi. 
Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej 
oraz gminnych budynków mieszkalnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
 
2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 
Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego ROF 
Lider - Gmina Miasto Rzeszów 
Pozostali partnerzy projektu: Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czudec, Gmina Krasne, Gmina 
Łańcut, Miasto Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn. 
 
3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  
Cele projektu: 
Celem ogólnym projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja) budynków 
użyteczności publicznej oraz gminnych budynków mieszkalnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego” jest obniżenie emisji CO2 i pozostałych gazów cieplarnianych na terenie ROF. 
Cele szczegółowe: 

 racjonalizacja kosztów funkcjonowania JST, 

 zmniejszenie zużycia energii dla potrzeb własnych, 

 obniżenie wydatków na energię, 

 kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych na terenie Miasta 
Rzeszowa i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie. 
Projekt wpisuje się w następujące cele rozwojowe wynikające z art. 5 ust. 1 Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Podkarpackiego: 

 zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej Województwa, poprzez poprawę 
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz gminnych budynków mieszkalnych na 
terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego; 

 rozwój miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie oraz miast regionalnych i 
subregionalnych będących regionalnymi biegunami wzrostu, poprzez realizację partnerskiego 
przedsięwzięcia gmin wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Ponadto, projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020, kierunek działań 4.3.2 
Racjonalne wykorzystanie energii oraz zwiększanie efektywności energetycznej. Zgodnie z zapisami Strategii 
dla realizacji ww. kierunku działań, kluczowe jest wykonanie kompleksowej modernizacji budynków, 
zwłaszcza użyteczności publicznej, oraz wprowadzanie systemu zarządzania energią. 
Zadania z zakresu termomodernizacji planowane do realizacji na terenie Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego są przewidywane w Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (zgodnie z 
projektem Strategii ZIT ROF – wpisują się w Cel Rozwojowy 3 Ochrona i zrównoważone wykorzystanie 
środowiska, Priorytet 9. Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, Działanie 9.1 
Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie ROF). Proponowany projekt został również 
wskazany w Strategii ZIT ROF jako projekt komplementarny, istotny do realizacji na terenie ROF, 
proponowany do finansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Czysta energia, Priorytet Inwestycyjny 4c). 
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Działania te w bezpośredni sposób przyczynią się do ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę źródeł 
ciepła oraz maksymalizację efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i gminnych 
budynków mieszkalnych na terenie ROF, dlatego też potrzeba realizacji tego rodzaju działań wynika również 
z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (dokument w opracowaniu, 
planowany termin zakończenia prac nad PGN – III kw. 2015 r.). 
Zakres rzeczowy projektu: 
Projekt obejmuje działania związane z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej i gminnych budynków mieszkalnych na terenie gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Podejmowane będą działania zmierzające do poprawy efektywności cieplnej budynków poprzez 
wykorzystanie wysokich parametrów termoizolacyjności, nowoczesnych systemów grzewczych oraz 
odnawialnych źródeł energii. 
Łącznie swoim zasięgiem projekt obejmie zadania zlokalizowane na terenie 10 gmin Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego i będzie dotyczyć kompleksowej poprawy efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, domy ludowe, urzędy, gminne ośrodki pomocy społecznej, 
ośrodki kultury, ośrodki zdrowia i In.), a także gminne budynki mieszkalne. 
W ramach projektu realizowane będą zadania związane m.in. z: izolacją fundamentów i ścian, wymianą 
dachu, wymianą instalacji centralnego ogrzewania na energooszczędne, wymianą okien i drzwi 
zewnętrznych, modernizacja instalacji grzewczej gazowej, itp. 
Zakres rzeczowy obejmuje 106 obiektów, w tym 83 budynki użyteczności publicznej oraz 23 gminne budynki 
mieszkalne (szczegółowy zakres rzeczowy w podziale na poszczególne gminy został przedstawiony w 
załączniku nr 1): 
1) Gmina Miasto Rzeszów - 38 obiektów, w tym 24 budynki użyteczności publicznej i 14 gminnych 

budynków mieszkalnych, 
2) Gmina Boguchwała - 7 obiektów, w tym 5 budynków użyteczności publicznej i 2 gminne budynki 

mieszkalne, 
3) Gmina Chmielnik - 7 obiektów w tym 7 budynków użyteczności publicznej,  
4) Gmina Czudec - 1 obiekt, w tym 1 budynek użyteczności publicznej, 
5) Gmina Łańcut - 14 obiektów, w tym 14 budynków użyteczności publicznej, 
6) Miasto Łańcut - 11 obiektów, w tym 9 budynków użyteczności publicznej i 2 gminne budynki 

mieszkalne, 
7) Gmina Krasne - 4 obiekty, w tym 4 budynki użyteczności publicznej, 
8) Gmina Świlcza - 9 obiektów, w tym 7 budynków użyteczności publicznej i 2 gminne budynki 

mieszkalne, 
9) Gmina Trzebownisko - 3 obiekty, w tym 3 budynków użyteczności publicznej, 
10) Gmina Tyczyn - 12 obiektów, w tym 9 budynków użyteczności publicznej i 3 gminne budynki 

mieszkalne. 
W zależności od wyników przeprowadzonego audytu energetycznego dla każdego z ww. obiektów zakres 
rzeczowy będzie dostosowany do potrzeb i obejmie głęboką modernizację energetyczną budynków 
użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (w tym np. 
następujące działania w zależności od stanu danego obiektu: wymiana źródeł ciepła, ocieplenie budynków, 
wymiana pokrycia dachowego, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wprowadzenie oświetlenia 
energooszczędnego, modernizacja systemów chłodzenia, wentylacji, ogrzewania, montaż termostatów, 
montaż systemów solarnych). 
Przewidywane rezultaty realizacji projektu: 
Realizacja projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja) budynków użyteczności 
publicznej oraz gminnych budynków mieszkalnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”  
przyczyni się do obniżenia emisyjności gospodarki ROF poprzez zintegrowane podejście do rozwiązywania 
problemów i spójne planowanie inwestycji. 
W szczególności realizacja zadań zaplanowanych w ramach ww. projektu pozwoli na: 

1. Obniżenie emisji CO2 i pozostałych gazów cieplarnianych na terenie ROF. 
2. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną. 
3. Zmniejszenie zużycia energii w obiektach objętych projektem. 
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4. Obniżenie kosztów funkcjonowania JST poprzez obniżenie wydatków na ogrzewanie budynków. 
5. Propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska, kreowanie postaw ekologicznych. 
6. Poprawa wizerunku miasta i gmin ROF. 

W wyniku realizacji projektu kompleksowymi działaniami zmierzającymi do poprawy efektywności 
energetycznej zostanie objętych 106 budynków użyteczności publicznej i gminnych budynków mieszkalnych. 
Realizacja projektu przyczyni się m.in. do zmniejszenia zużycie energii pierwotnej oraz spadku emisji gazów 
cieplarnianych, przy czym dokładna wartość liczbowa tych wskaźników będzie możliwa do ustalenia po 
opracowaniu audytów energetycznych. Aktualnie, ze względu na brak tych opracowań niemożliwe jest 
podanie wartości w/w wskaźników ze względu na duże prawdopodobieństwo ich przeszacowania lub 
niedoszacowania. 
 
4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  
Przedsięwzięcie dotyczy obszaru tematycznego „energetyka”. 
 
5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 Obszarem Strategicznej Interwencji dla 
kierunku działań 4.3.2 Racjonalne wykorzystanie energii oraz zwiększanie efektywności energetycznej jest 
teren całego województwa Podkarpackiego. 
Projekt będzie realizowany zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich ROF. 
 
6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 
Projekt realizowany będzie na terenie 10 gmin ROF: 

 Gmina Miasto Rzeszów, 

 Gmina Boguchwała, w miejscowościach: Boguchwała, Lutoryż, Mogielnica i Zarzecze, 

 Gmina Chmielnik, w miejscowościach: Chmielnik, Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska  
i Zabratówka, 

 Gmina Czudec, w miejscowości Czudec, 

 Gmina Łańcut, w miejscowościach: Albigowa, Kosina, Kraczkowa, Rogóżno, Sonina i Wysoka, 

 Miasto Łańcut, 

 Gmina Krasne, w miejscowościach: Krasne, Malawa i Palikówka,  

 Gmina Świlcza, w miejscowościach Bratkowice, Dąbrowa, Mrowla, Rudna Wielka i Trzciana, 

 Gmina Trzebownisko, w miejscowościach: Jasionka, Łąka i Łukawiec, 

 Gmina Tyczyn, w miejscowościach: Tyczyn, Borek Stary, Hermanowa, Kielnarowa i Matysówka. 
 
7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 
Z uwagi na szeroki zakres projektu obejmujący 106 obiektów zlokalizowanych na terenie 10 gmin ROF, stan 
prac przygotowawczych do realizacji poszczególnych zadań jest zróżnicowany. 
Dla części zadań są już wydane pozwolenia na wykonanie robót, dla części zadań obecnie opracowywane są 
dokumentacje oraz audyty energetyczne, w pozostałych przypadkach trwają prace przygotowawcze do 
opracowania dokumentacji oraz przeprowadzenia audytów energetycznych. 
Projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej 
oraz gminnych budynków mieszkalnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” jest 
przedsięwzięciem, w którym zastosowano kompleksowe podejście do zagadnienia poprawy efektywności 
energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz gminnych budynków mieszkalnych na terenie ROF. 
 
Z uwagi na jego istotę dla ograniczenia niskiej emisji na terenie ROF jest projektem partnerskim, który będzie 
proponowany do dofinansowania w ramach trybu konkursowego RPO WP 2014-2020, w ramach Osi 
Priorytetowej III Czysta energia, Priorytet Inwestycyjny 4c. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem naborów 
wniosków w 2015 r. przewidywane jest ogłoszenie konkursu w ramach PI 4c w IV kw. 2015 r. 
Realizacja ww. projektu jest doskonałym przykładem wypełniania „wzorcowej roli w zakresie działań 
prowadzących  do poprawy efektywności energetycznej”, którą powinien pełnić sektor publiczny, tym 
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samym wpisując się w cel szczegółowy dla PI 4c, tj. zwiększona efektywność energetyczna w sektorze 
mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. 
Ponadto projekt jest planowany do realizacji na terenie ROF, gdzie odnotowywane są przekroczenia 
standardów jakości powietrza (szczególnie w Mieście Rzeszowie). 
Szczegółowe informacje o warunkach dofinansowania i konkursach będą znane po zatwierdzeniu 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, a także takich dokumentów jak Podręcznik kwalifikowania 
wydatków, czy regulamin konkursu. 
 
8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 
Szacunkowa wartość projektu: 72 434 140,00 zł brutto, w tym: 

 Szacunkowa wartość kosztów kwalifikowanych – 71 234 314,00 zł 

 Szacunkowa wartość kosztów niekwalifikowanych – 1 200 000,00 zł 

 Szacunkowa wartość dofinansowania (85%) – 60 549 166,90 zł 
 
Szacunkowa wartość projektu w podziale na Gminy-Partnerów projektu: 
 
1) Gmina Miasto Rzeszów – 28 627 314,00 zł,  
2) Gmina Boguchwała – 4 350 000,00 zł, 
3) Gmina Chmielnik – 2 300 000,00 zł, 
4) Gmina Czudec – 300 000,00 zł,  
5) Gmina Łańcut – 9 200 000,00 zł,  
6) Gmina Krasne – 2 000 000,00 zł,  
7) Miasto Łańcut – 17 742 000,00 zł, 
8) Gmina Świlcza – 1 915 000 zł,  
9) Gmina Trzebownisko – 3 000 000,00 zł, 
10) Gmina Tyczyn – 3 000 000,00 zł. 
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9. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Ogółem 
72 434 140,00 zł 

w tym:* 

2015 r.* 2016 r.* 2017 r.* 

Źródło 
finansowania  

RPO WP 2014-
2020 (85%) 

Źródło finansowania 
Środki własne gmin 

ROF (koszty 
kwalifikowane) 

Źródło finansowania 
Środki własne gmin 

ROF (koszty 
niekwalifikowanie) 

 

        

60 549 166,90 zł 10 685 147,10 zł 1 200 000,00 zł          

 
* szczegółowe rozbicie projektu na lata z uwagi na jego złożoność zadaniową będzie możliwe na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. 
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczęcia 
(A) 

mm/rrrr 

Data ukończenia 
(B) 

mm/rrrr 

Kompleksowa modernizacja budynków 
użyteczności publicznej i gminnych 
budynków mieszkalnych na terenie ROF 
(tryb konkursowy)* 

X X + 3 lata 

* szczegółowy harmonogram realizacji projektu z uwagi na jego złożoność zadaniową będzie możliwy do 
przedstawienia na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. 
 
11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 
bazowej oraz docelowej) 

Wskaźnik produktu/rezultatu 
Wartość bazowa 

Oczekiwana wartość 
docelowa 

Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków [szt.] 

0 szt. 106 szt. 

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w 
budynkach publicznych [kWh/rok] 

0 kWh/rok 

dokładna wartość liczbowa 
będzie możliwa do 

ustalenia po opracowaniu 
audytów energetycznych 

Szacowany spadek emisji gazów 
cieplarnianych [tony ekwiwalentu CO2] 

0 tony ekwiwalentu CO2 

dokładna wartość liczbowa 
będzie możliwa do 

ustalenia po opracowaniu 
audytów energetycznych 

Zmniejszenie zużycia energii końcowej 
[GJ/rok] 

0 GJ/rok 

dokładna wartość liczbowa 
będzie możliwa do 

ustalenia po opracowaniu 
audytów energetycznych 

 
12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 
Łączna kwota zainwestowana przez gminy ROF na zadania związane z poprawą efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej i gminnych budynków mieszkalnych w latach 2005-2013 wyniosła blisko 95 
mln zł. Działania te wpływają na stopniowe zmniejszenie emisji oraz na rzeczywistą poprawę jakości środowiska 
naturalnego. Nie są one jednak wystarczające w stosunku do istniejących potrzeb, stąd kontynuacja działań 
podejmowanych do tej pory zmierzających do poprawy jakości powietrza, w tym poprzez kompleksową 
poprawę efektywności energetycznej obiektów na terenie ROF. 
Wśród przykładowych, zrealizowanych już zadań z tego zakresu można wyszczególnić: 
Gmina Krasne: 
„Remont budynku Domu Ludowego w Malawie” – projekt zrealizowany w 2014 r. w ramach PROW 2007-2013 
(oś 3  Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie   4.1 413 313/322/323 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju-operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania Odnowa i 
rozwój wsi).  Wartość  dofinansowania:  16 481,00 PLN 
„Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem” (beneficjentem był GOKiB w Krasnem) - projekt zrealizowany 
w 2011 r.  w ramach PROW 2007 – 2013 (Oś 4 Leader, Działanie 4.1 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
w ramach działania z zakresu Odnowa i rozwój wsi).  Wartość  dofinansowania:  165 886,00 PLN. 
Gmina Łańcut: 
„Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w miejscowości Wysoka”  - zakres robót obejmował 
docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę systemu centralnego ogrzewania wraz z wymianą 
źródła ciepła (z węglowego na gazowy) oraz montaż systemu kolektorów słonecznych dla ogrzewania ciepłej 
wody użytkowej. Projekt zrealizowany w 2010 r. w ramach Działania 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP 
na lata 2007-2013. Wartość projektu - 447.508,63 PLN, dofinansowanie - 320.560,48 PLN (EFRR). 
 
Gmina Boguchwała: 
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"Termomodernizacja domów ludowych, szkół i przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała" – projekt 
zrealizowany  
w latach 2011-2013  ramach RPO WP 2007-2013, wartość projektu 3 264 180,47 zł 
"Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Woli Zgłobieńskiej z przeznaczeniem na Centrum Historyczno-
Przyrodnicze" - projekt zrealizowany w latach 2009-2010  ramach PROW 2007-2013, wartość projektu 542 
958,81 zł 
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Niechobrzu” - projekt zrealizowany w roku 2014 przy 
współfinansowaniu ze środków WFOŚiGW, wartość projektu 124 172,10 zł. 
Gmina Tyczyn: 
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Matysówce” – wartość projektu ogółem 138 613,10 zł, realizacja – 
2014 rok, dofinansowanie z WFOŚiGW – 71 230,40 zł. 
Gmina Miasto Rzeszów: 
„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w Gminie Miasto Rzeszów 
poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej” -  całkowita wartość 
projektu 26 664 693,00 zł, projekt współfinansowany w ramach RPO WP 2014-2020). 
Gmina Czudec: 
„Wymiana kotłów C.O. w budynku Domu Ludowego w miejscowości Pstrągowa” – projekt zrealizowany we 
wrześniu 2014r., o wartości 25 584,00 zł, w całości sfinansowany ze środków gminy. 
„Wymiana kotła C.O. w budynku Domu Ludowego w miejscowości Babica” - projekt zrealizowany w grudniu 
2014r., o wartości 19 065,00 zł, w całości sfinansowany ze środków gminy. 
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś” – projekt będzie realizowany  
w okresie 01.06.–14.08.2015r.. Wartość brutto: 205 978,05 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW: 
86 656,62 zł 
Gmina Świlcza: 
„Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance i Trzcianie, remont 
chodników w Bziance, Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce” - projekt 
dofinansowany z środków PROW 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, zrealizowany w latach 
2010-2012, wartość projektu 792 561,93 zł w tym dotacja  413.342,00 zł. 
 „Poprawa infrastruktury kulturalnej w Świlczy poprzez modernizację budynku Domu Strażaka – II etap” - 
projekt dofinansowany z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom 
przyznania pomocy  
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, zrealizowany w latach 2011 – 2012, wartość projektu 1 424 179,96 
zł,  w tym dotacja 500 000,00 zł. 
 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” - projekt dofinansowany z środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zrealziowany w latach 2005-2010, wartość projektu 2 180 
398,00 zł,  w tym dotacja 619.738,00 zł. 
 „Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie” - projekt dofinansowany z środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zrealizowany w 2014 roku, wartość projektu: 99 365,76 zł, 
w tym dotacja 60 788,07 zł. 
Ponadto należy wskazać, że projekt wykazuje komplementarność również z innymi działaniami wpływającymi 
na ograniczanie niskiej emisji na terenie ROF, a które wynikają z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
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II. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji 
pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi (tytuł przedsięwzięcia zgodnie z KT). 

2. Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik 
wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF 

 
 

1.  Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 
Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami 
krajowymi i regionalnymi. 
Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik 
wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF. 
 
2.Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 
Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego ROF 
Lider - Gmina Miasto Rzeszów 
Pozostali partnerzy projektu: Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, 
Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Miasto Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn. 
 
3.Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów  
Cele projektu: 
Projekt obejmuje działania ukierunkowane na ograniczenie niskiej emisji na terenie Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych. Projekt jest 
proponowany do realizacji w formule ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), jako, wynikający ze Strategii ZIT 
ROF, projekt zintegrowany skupiający się na realizacji zadań z zakresu oświetlenia drogowego, których łączna 
realizacja na obszarze ROF pozwoli na osiągnięcie celu strategicznego, jakim jest obniżenie emisji CO2 i pozostałych 
gazów cieplarnianych na terenie ROF. 
Celem ogólnym projektu zintegrowanego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów 
oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF” jest obniżenie emisji CO2  
i pozostałych gazów cieplarnianych na terenie ROF. 
Cele szczegółowe: 
• racjonalizacja kosztów funkcjonowania JST, 
• zmniejszenie zużycia energii dla potrzeb własnych, 
• zapewnienie bezpieczeństwa zasilania energią, 
• obniżenie wydatków na energię, 
• poprawa bezpieczeństwa publicznego. 
Projekt wpisuje się w następujące cele rozwojowe wynikające z art. 5 ust. 1 Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Podkarpackiego: 

 zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej Województwa, poprzez poprawę efektywności 
energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego; 

 rozwój miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie oraz miast regionalnych i 
subregionalnych będących regionalnymi biegunami wzrostu, poprzez realizację zintegrowanego projektu gmin 
wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Ponadto, projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020, Priorytetem tematycznym 
4.3. Bezpieczeństwo energetyczne i racjonalne wykorzystanie energii, którego cel to „Zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego i efektywności energetycznej województwa podkarpackiego poprzez racjonalne wykorzystanie 
paliw i energii z uwzględnieniem lokalnych zasobów, w tym odnawialnych źródeł energii”, kierunek działań 4.3.2. 
„Racjonalne wykorzystanie energii oraz zwiększanie efektywności energetycznej”. 
Zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej planowane do realizacji na terenie Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego są przewidywane w Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (zgodnie z projektem 
Strategii ZIT ROF – wpisują się w Cel Rozwojowy 3 Ochrona i zrównoważone wykorzystanie środowiska, Priorytet 9. 
Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania OZE. Projekt został ujęty na liście rezerwowej projektów 
strategicznych ROF w formule ZIT. 
Działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych przyczynią się do 
ograniczania niskiej emisji na terenie ROF, dlatego też potrzeba realizacji tego rodzaju działań wynika również  
z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (dokument w opracowaniu, planowany 
termin zakończenia prac nad PGN – III kw. 2015 r.). 
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Zakres rzeczowy projektu: 
Projekt swoim zasięgiem projekt obejmie zadania zlokalizowane na terenie 12 gmin Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego i będzie dotyczyć modernizacji i przebudowy publicznych systemów oświetleniowych,  
w szczególności oświetlenia drogowego. Działania w niniejszym projekcie w głównej mierze będą skupiać się na 
modernizacji infrastruktury oświetlenia drogowego wraz z wykorzystaniem systemów fotowoltaicznych (tam, gdzie 
jest to uzasadnione). 
Zakres rzeczowy obejmuje łącznie modernizację ok. 12 521 szt. punktów oświetleniowych. 
Przewidywane rezultaty realizacji projektu: 
Realizacja projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik 
wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF”  przyczyni się do obniżenia emisyjności gospodarki ROF poprzez 
zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów i spójne planowanie inwestycji. 
Realizacja zadań zaplanowanych w ramach ww. projektu zintegrowanego pozwoli przede wszystkim na: 

 obniżenie emisji CO2 i pozostałych gazów cieplarnianych na terenie ROF. 

 zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną. 

 dywersyfikację źródeł energii w kierunku energii odnawialnej. 

 zmniejszenie zużycia energii dla potrzeb własnych. 

 obniżenie kosztów funkcjonowania JST poprzez obniżenie wydatków na energię. 

 obniżenie kosztów dostawy energii. 

 poprawę bezpieczeństwa publicznego - realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
użytkowników ruchu (szczególnie pieszych), poprzez modernizację oświetlenia. 
Produkty: 
Realizacja projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik 
wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF” przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników produktu: 
Gmina Boguchwała 
Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych - 1879 szt. 
Gmina Chmielnik 
Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych -  276 szt. 
Liczba zamontowanych dodatkowo opraw LED-owych - ok. 200 szt. 
Gmina Czudec 
Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych – 300 szt. 
Gmina Głogów Małopolski 
Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych - 800 szt. 
Gmina Krasne 
Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych – 725 szt. 
Gmina Lubenia 
Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych - 250 szt. 
Gmina Łańcut  
Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych - 722 szt. 
Miasto Łańcut 
Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych - 2 325 szt.  
liczba wymienionych słupów oświetleniowych 500 szt., 
liczba zainstalowanych inteligentnych szafek oświetleniowych z zegarami astronomicznymi wyposażonymi w 
sterowniki sprzężone z GPS - 47 szt.  
liczba zastosowanych układów stabilizacji i redukcji mocy - 47 szt. 
Gmina Miasto Rzeszów 
Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych - 3 285 szt. 
Liczba zainstalowanych sterowników dla punktów oświetleniowych – 1 357 szt. 
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 74 szt. 
Gmina Świlcza 
Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych - 859 szt. 
Gmina Trzebownisko  
Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych - 500 szt. 
Gmina Tyczyn 
Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych – ok. 600 szt. 
Szczegółowe określenie wskaźników będzie możliwe na etapie sporządzania dokumentacji aplikacyjnej projektu. 
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4.Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia  
Przedsięwzięcie dotyczy obszaru tematycznego „energetyka”. 
 
5.Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 Obszarem Strategicznej Interwencji dla kierunku 
działań 4.3.2 Racjonalne wykorzystanie energii oraz zwiększanie efektywności energetycznej jest teren całego 
województwa Podkarpackiego. 
Projekt będzie realizowany zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich ROF. 

 
6.Miejsce realizacji przedsięwzięcia 
Projekt realizowany będzie na terenie 12 gmin ROF:  

 Gmina Miasto Rzeszów, na terenie Miasta, 

 Gmina Boguchwała, w miejscowościach: Boguchwała, Kielanówka, Lutoryż, Mogielnica, Niechobrz, Nosówka, 
Racławówka, Wola Zgłobieńska, Zarzecze, Zgłobień, 

 Gmina Chmielnik, na terenie całej gminy, 

 Gmina Czudec, na terenie całej gminy, 

 Gmina Głogów Małopolski, na terenie całej gminy, 

 Gmina Krasne, w miejscowościach: Krasne, Malawa, Palikówka i Strażów, 

 Gmina Lubenia, w miejscowościach: Lubenia, Siedliska, Sołonka i Straszydle, 

 Gmina Łańcut, w miejscowościach: Albigowa, Cierpisz, Głuchów, Kosina, Kraczkowa, Sonina, Rogóżno i Wysoka, 

 Miasto Łańcut, na terenie Miasta, 

 Gmina Świlcza, w miejscowościach: Błędowa Zgłobieńska, Bratkowice, Bzianka, Dąbrowa, Mrowla, Rudna 
Wielka, Świlcza, Trzciana, Woliczka, 

 Gmina Trzebownisko, w miejscowościach: Jasionka, Łąka, Łukawiec, Nowa Wieś, Stobierna, Tajęcina, Terliczka, 
Trzebownisko, Wólka Podleśna, Zaczernie, 

 Gmina Tyczyn, w miejscowościach: Borek Stary, Hermanowa, Kielnarowa, Matysówka i Tyczyn. 
 
7.Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 
Z uwagi na szeroki zakres projektu obejmujący zadania planowane do realizacji na terenie 12 gmin ROF, stan prac 
przygotowawczych do realizacji poszczególnych zadań jest zróżnicowany. 
Dla części zadań są już wydane pozwolenia na budowę, dla części zadań obecnie opracowywane są dokumentacje 
techniczne, w pozostałych przypadkach trwają prace przygotowawcze do opracowania dokumentacji. Przewidywany 
termin uzyskania dokumentacji na wszystkie zadania to rok 2016, natomiast realizacja zakresu rzeczowego 
planowana jest do końca 2018 r. 
Projekt jest proponowany, jako rezerwowy, do realizacji w formule ZIT, przy zastosowaniu trybu pozakonkursowego 
w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia, Priorytet Inwestycyjny 4e w ramach RPO WP 2014-2020. 
Dla osiągnięcia celu z zakresu ograniczania niskiej emisji w ośrodkach miejskich województwa podkarpackiego 
przewidywana jest m.in. realizacja zintegrowanych strategii zrównoważenia energetycznego dla obszarów miejskich, 
w tym publicznych systemów oświetleniowych, w co wpisuje się niniejszy projekt gmin ROF. 
 
8.Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 
Szacunkowa wartość projektu: 35 674 750,00 zł brutto, w tym: 

 Szacunkowa wartość kosztów kwalifikowanych – 35 474 750,00 zł 

 Szacunkowa wartość kosztów niekwalifikowanych – 200 000,00 zł 

 Szacunkowa wartość dofinansowania (85%) – 30 153 537,50 zł 
Szacunkowa wartość projektu w podziale na Gminy-Partnerów projektu: 
1) Gmina Miasto Rzeszów – 11 080 000,00 zł,  
2) Gmina Boguchwała – 9 100 000,00 zł, 
3) Gmina Chmielnik – 1 100 000,00 zł, 
4) Gmina Czudec – 400 000,00 zł,  
5) Gmina Głogów Małopolski – 1 200 000,00 zł 
6) Gmina Krasne – 2 200 000,00 zł,  
7) Gmina Lubenia – 600 000,00 zł, 
8) Gmina Łańcut – 3 780 000,00 zł,  
9) Miasto Łańcut – 2 500 000,00 zł, 
10) Gmina Świlcza – 1 570 000 zł,  
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11) Gmina Trzebownisko – 1 344 750,00 zł, 
12) Gmina Tyczyn – 800 000,00 zł. 
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9.Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Ogółem 
35 674 750,00  zł 

(w zł) 

w tym:* 

2015 r.* 2016 r.* 2017 r.* 

Źródło 
finansowania  

RPO WP 2014-
2020 (85%) 

Źródło finansowania 
Środki własne gmin 

ROF (koszty 
kwalifikowane) 

Źródło finansowania 
Środki własne gmin 

ROF (koszty 
niekwalifikowanie) 

 

        

30 153 537,50 zł 5 321 212,50 zł 200 000,00 zł          

 
* szczegółowe rozbicie projektu na lata z uwagi na jego złożoność zadaniową będzie możliwe na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. 
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczęcia 
(A) 

mm/rrrr 

Data ukończenia 
(B) 

mm/rrrr 

Realizacja zadań dot. poprawy efektywności 
energetycznej publicznych systemów 
oświetleniowych (tryb pozakonkursowy - 
ZIT)* 

I.2016 r. XII.2018 r. 

* szczegółowy harmonogram realizacji projektu z uwagi na jego złożoność zadaniową będzie możliwy do 
przedstawienia na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. 

 
11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 

bazowej oraz docelowej) 

Wskaźnik produktu/rezultatu Wartość bazowa Oczekiwana wartość docelowa 

Liczba zmodernizowanych punktów 
oświetleniowych [szt.] 

0 szt. 12 521 szt. 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 
[MWh/rok] 

0 MWh/rok 

precyzyjne oszacowanie 
wskaźników rezultatu 

będzie możliwe na etapie 
przygotowania 

dokumentacji technicznej 
poszczególnych zadań 

 
12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 

Wśród przykładowych, zrealizowanych już zadań z tego zakresu można wyszczególnić: 
Gmina Czudec: 
Od 2010 r. Gmina Czudec realizuje budowę oświetlenia ulicznego wykorzystując oświetlenie LED.  Inwestycje 

te są realizowane ze środków własnych, a ich zakresy w poszczególnych latach ilustruje poniższa tabela:  
 

Lokalizacja inwestycji Ilość zamontowanych 
opraw [szt.] 

Wartość projektu [zł] Okres realizacji [w 
latach] 

3 odc. oświetlenia w m. Wyżne 39 LED 151 202,12 2010 

Babica, DK 19 28 LED 250 570,00 2010 

3 odc. oświetlenia w m. Zaborów i 
Przedmieście Czudeckie 

6 LED i 4 OUS 70 473,74 2010 

6 odc. oświetlenia w m. Wyżne, Czudec, 
Babica, Zaborów i przedmieście 
Czudeckie 

53 LED i 1 OUS 257 665,94 2011 

5 odc. oświetlenia w m. Wyżne, Czudec, 
Babica, Zaborów i Przedmieście 
Czudeckie 

35 LED i 2 OUS 170 605,93 2012 

6 odc. oświetlenia w m. Wyżne, Czudec, 
Babica, i Przedmieście Czudeckie 

25 LED i 12 OUS 144 497,09 2013 

5 odc. oświetlenia w m. Wyżne, Czudec,  
Przedmieście Czudeckie i Nowa Wieś 

26 LED i 6 OUS 127 118,70 2014 
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Planowane lokalizacje inwestycji z zakresu budowy oświetlenia drogowego z użyciem opraw LED w Gminie 
Czudec w 2015 r.: 
Wyżne – 7 szt. opraw LED 
Babica – 6 szt. opraw LED 
Nowa Wieś – 27 szt. opraw LED. 
Gmina Krasne: 
„Budowa altany oraz oświetlenia altany i placu zabaw w Krasnem, wyposażenie pawilonu sportowego w 
Krasnem, wyposażenie placu zabaw w Malawie i w Palikówce” – projekt zrealizowany w 2011 roku w ramach 
PROW 2007-2013, Oś 3  jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 
313/322/323 Odnowa i rozwój wsi. Wartość  otrzymanego dofinansowania:  116 774,00 PLN. 
Gmina Świlcza: 
„Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej, Bratkowicach, 
Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej i Woliczce, gm. Świlcza” 
Opis operacji: 
Operacja polegała na wymianie starych opraw oświetleniowych na słupach energetycznych, a na ich miejscu 
zamontowano nowe oświetlenie w technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej, Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, 
Rudnej Wielkiej i Woliczce. 
Źródła finansowania: 
Projekt dofinansowany z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
Wartość projektu: 437.058,62 zł w tym dotacja – 284.265,00 zł 
Okres realizacji – 2014 
Ponadto należy wskazać, że projekt wykazuje komplementarność również z innymi działaniami wpływającymi 
na ograniczanie niskiej emisji na terenie ROF, a które wynikają z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
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III. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych  
(tytuł przedsięwzięcia zgodnie z KT). 
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury ciepła systemowego w Rzeszowie 

 
1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego 

Tytuł przedsięwzięcia zgodnie z KT: Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych 
i chłodniczych 
Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury ciepła systemowego w Rzeszowie 
 

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia 
Nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów  
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Adres: 35-051 Rzeszów, ul. Staszica 24 
Telefon: 17 85 45 222 
E-mail: mpec_rz@rz.onet.pl 
Dane osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentacji  (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail)  
Józef Wicher, Prezes Zarządu, 17 85 45 222, mpec_rz@rz.onet.pl 
 

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów : nasze przedsięwzięcie w kontekście 
perspektywy Unijnej 2014 - 2020 składa się z trzech zadań podstawowych oraz z dwóch zadań 
rezerwowych. 

I. Cele projektu: 
Celem ogólnym projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury ciepła systemowego 
w Rzeszowie” jest poprawa jakości powietrza na terenach miejskich i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
poprzez zwiększenie efektywności energetycznej na poziomie produkcji i przesyłu. 
Cele szczegółowe: 
• poprawa sprawności przesyłu energii cieplnej, 
• obniżenie awaryjności sieci ciepłowniczych, 
• ograniczenie strat sieciowych podczas przesyłu ciepła systemowego, 
• poprawa bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego do odbiorców, 
• ograniczenie poziomu kosztów eksploatacyjnych, 
• zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, 
• wykorzystanie nowoczesnych technologii ICT w systemie dystrybucji energii cieplnej. 
Projekt obejmuje działania związane z przebudową i rozbudową sieci ciepłowniczych na terenie Miasta 
Rzeszowa przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej przesyłu ciepła. W ramach zadań 
rezerwowych przewiduje się również optymalizacją wykorzystania ciepła systemowego, poprzez 
wykonanie telemechaniki komór ciepłowniczych; monitoringu sieci preizolowanych; a także montaż 
sterowników swobodnie programowanych w węzłach cieplnych; rozbudowę systemu zdalnego 
odczytywania ciepłomierzy oraz integrację telemetrii, telemechaniki, monitoringu sieci, zdalnego odczytu 
ciepłomierzy w jeden system. 
Projekt wpisuje się w następujące cele rozwojowe wynikające z art. 5 ust. 1 Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Podkarpackiego: 

 zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej Województwa, poprzez poprawę 
efektywności energetycznej przesyłu ciepła systemowego na terenie Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego; 

 rozwój miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie oraz miast 
regionalnych i subregionalnych będących regionalnymi biegunami wzrostu, poprzez realizację 
projektu oddziałującego na teren Miasta Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego. 

Ponadto, projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020, kierunek działań 
4.3.2 Racjonalne wykorzystanie energii oraz zwiększanie efektywności energetycznej. Zgodnie z zapisami 

mailto:mpec_rz@rz.onet.pl
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Strategii dla realizacji ww. kierunku działań, kluczowa jest modernizacja i rozwój sieci energetycznych 
i ciepłowniczych umożliwiających podłączenie nowych odbiorców. 
Zadania z zakresu termomodernizacji planowane do realizacji na terenie Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego są przewidywane w Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (zgodnie 
z projektem Strategii ZIT ROF – wpisują się w Cel Rozwojowy 3 Ochrona i zrównoważone wykorzystanie 
środowiska, Priorytet 9. Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, Działanie 9.2 
Przebudowa i modernizacja infrastruktury ciepła systemowego w ROF). Proponowany projekt został 
również wskazany w Strategii ZIT ROF, jako projekt komplementarny, istotny do realizacji na terenie ROF, 
proponowany do finansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 (Oś Priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Priorytet Inwestycyjny 4v). 
Działania te w bezpośredni sposób przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza Miasta 
Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego poprzez poprawę efektywności energetycznej ciepła 
systemowego w Rzeszowie, dlatego też potrzeba realizacji tego rodzaju działań wynika również z Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (dokument w opracowaniu, 
planowany termin zakończenia prac nad PGN – III kw. 2015 r.). 

II. Zakres rzeczowy projektu: 
A. Zadanie podstawowe nr 1: „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez 

modernizację sieci ciepłowniczych Etap 1” – wartość zadania 26,8 mln PLN (netto) 
Zadanie obejmie swym zakresem: 

 likwidację sieci ciepłowniczych wykonanych metodą tradycyjną,  

 budowę nowych odcinków sieci w technologii preizolowanej. 
Ww. zadanie dotyczy przebudowy sieci ciepłowniczej, wykonanej metodą tradycyjną na wykonanie 
w technologii preizolowanej o dużo lepszych parametrach izolacyjnych. W wyniku jego realizacji nastąpi 
ograniczenie emisji CO2 związane z oszczędnościami energii. 
 

Lp. Nazwa zadania Długość [m] 

1 

Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
350 od komory B-49 przy ul. 
Wyspiańskiego do komory J-32 przy ul. 
Witosa 

415 

2 

Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
300 od komory C-18/1 przy ul. W. Pola 
do komory C-18/3a przy ul. 
Hetmańskiej 

235 

3 
Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
400 od komory G-3 do komory C-41 
przy ul. Hetmańskiej 

591 

4 
Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
300 od komory C-41 do komory C-
18/3a przy ul. Hetmańskiej 

150 

5 
Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
300 od komory I-1 do komory I-2 przy 
ul. Popiełuszki 

128 

6 

Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
300 od komory I-1 do komory I-1a 
(komora przyłączeniowa 
wymiennikowni grupowej G-4a (B-4a)) 
przy ul. Popiełuszki 

175 
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7 

Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
300 od komory I-1a (komora 
przyłączeniowa wymiennikowni 
grupowej G-4a (B-4a)) przy ul. 
Popiełuszki do komory G-11 ul. 
Seniora 

178 

8 
Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
400 od komory G-11 ul. Seniora do 
komory G-12 przy ul. Karowej 

220 

9 
Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
400 od komory G-11 ul. Seniora do 
komory G-10 przy ul. Pelczara  

216 

10 

. Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
400 od komory G-10 ul. Pelczara (z 
mapy wynika ze Świadka) do komory 
G-9b (G-9/2)) przy ul. Pelczara  

331 

11 
Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
400 od komory G-9b ul. Pelczara do 
komory G-9 przy ul. Podwisłocze 

268 

12 

Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
300 od komory J-18  przy ul. do 
komory J-18/1b przy ul. Obrońców 
Poczty Gdańskiej 

260 

13 

Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
300 od komory J-18/1b do sieci 
preizolowanej przy ul. Obrońców 
Poczty Gdańskiej 

246 

14 
Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
400 od komory J-17 do komory J-19 
przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 

337 

15 
Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
400 od komory J-21 do komory F-8 
przy ul. Ofiar Katynia 

418 

16 
Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
500 od komory F-8 do komory J-23 
przy ul. Ofiar Katynia 

254 

17 
Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
500 od komory J-23 do komory J-25 
przy ul. Ofiar Katynia 

152 

18 
Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
300 od komory F-15/15 do komory F-
15/15a przy ul. Stanisława Augusta 

136 

19 
Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
500 od komory J-12 do komory J-14 
przy ul. Przy Torze, Wyzwolenia 

421 

20 

Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
300 od komory F-15/15a do komory F-
15/20 przy ul. Stanisława Augusta i ul. 
Krakowskiej 

324 
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21 

Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
200 od komory G-17A przy ul. Rejtana, 
do komory G-17-I-4 przy ul. 
Cegielnianej 

133 

22 
Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
200 od komory G-17 przy ul. Rejtana, 
do komory G-17-6 przy ul. Zagłoby  

298 

23 

Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
200 od sieci preizolowanej 
2x219,1/315 mm do komory G-17/7 
przy ul. Niepodległości i od komory G-
17/7 do komory G-17/9 przy ul. 
Niepodległości 

146 

24 
Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
300 od komory F-13 ul. Broniewskiego  
do komory F-15 przy ul. Rudnickiego 

227 

25 

Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
300 od komory F-15  przy ul. 
Rudnickiego do komory F-17 przy ul. 
Piechowicza/Sucharskiego 

267 

26 

Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
300 od komory L-8  przy ul. 
Jabłońskiego do komory L-13 przy ul. 
Piłsudskiego 

289 

27 
Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
300 od komory E-5 do komory E-7/1 
przy ul. Mochnackiego 

152 

28 
Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
400 od komory J-8 ul Maczka do 
komory L-2 przy ul. Partyzantów 

193 

29 
Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
200 od komory H-10 do komory H-
12/1 przy ul. Marszałkowskiej 

277 

30 
Przebudowa sieci cieplnej w.p. 2xDn 
200 od komory D-40 do komory D-
40/1 przy ul. Pułaskiego  

287 

 RAZEM: 7724 

 
 

B. Zadanie podstawowe nr 2: „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez 
modernizację sieci ciepłowniczych Etap 2” – wartość zadania 9,36 mln PLN (netto) 

Zadanie obejmie swym zakresem: 

 likwidację sieci ciepłowniczych wykonanych metodą tradycyjną,  

 budowę nowych odcinków sieci w technologii preizolowanej. 
 

Nr 
Nazwa sieci cieplnej do 

modernizacji 
Średnica 

[mm] 
Długość 

[m] 

1 
Przebudowa sieci ciepłowniczej 
na odcinku: H-6 do H-6/A 

300 32 
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2 
Przebudowa sieci ciepłowniczej 
na odcinku: H-6/A do L-7 

300 195 

3 
Przebudowa sieci ciepłowniczej 
na odcinku: L-4 do L-5 

300 230 

4 
Przebudowa sieci ciepłowniczej 
na odcinku: L-13 do sieci preiz 

300 24 

5 
Przebudowa sieci ciepłowniczej 
na odcinku: G-17/a do G-17 

300 125 

6 
Przebudowa sieci ciepłowniczej 
na odcinku: G-17 do G-16A 

400 261 

7 
Przebudowa sieci ciepłowniczej 
na odcinku: G-16A do G-16 

400 99 

8 
Przebudowa sieci ciepłowniczej 
na odcinku: G-16 do G-15 

400 197 

9 
Przebudowa sieci ciepłowniczej 
na odcinku: G-15 do G-14 

400 56 

10 
Przebudowa sieci ciepłowniczej 
na odcinku: G-9 do G-9/1 

400 75 

11 
Przebudowa sieci ciepłowniczej 
na odcinku: G-9/1 do G-9/2 

300 53 

12 
Przebudowa sieci ciepłowniczej 
na odcinku: G-9/2 go G-9/6 

400 484 

13 
Przebudowa sieci ciepłowniczej 
na odcinku: K-2 do G-17A 

500 308 

14 
Przebudowa sieci ciepłowniczej 
na odcinku: M-13/1 do C-30 

500 194 

   2333 

 
Ww. zadanie dotyczy przebudowy sieci ciepłowniczej, wykonanej metodą tradycyjną na wykonanie 
w technologii preizolowanej o dużo lepszych parametrach izolacyjnych. W wyniku jego realizacji nastąpi 
ograniczenie emisji, CO2 związane z oszczędnościami energii.   

 
C. Zadanie podstawowe nr 3: „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu 

zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na 
indywidualne węzły cieplne wraz z budową nowych przyłączy cieplnych” – wartość zadania 10 mln 
PLN (netto) 

Zadaniem tym objęta będzie sukcesywna zmiana sposobu zasilania budynków, położonych na osiedlu 
„Baranówka”, podłączonych do wymiennikowni grupowych: A-1, A-2, A-3, B-1, przebudowa sieci 
ciepłowniczych wraz z przyłączami oraz budową indywidualnych węzłów cieplnych. 

Działanie to obejmie swym zakresem: 

 likwidację wymiennikowni grupowych, 

 likwidację zewnętrznych instalacji odbiorczych (sieci niskich parametrów) c.o. i c.w.u. 
wykonanych metodą tradycyjną,  

 budowę nowego(ych) odcinka(ów) sieci i przyłączy cieplnych w technologii preizolowanej,  

 montaż węzłów cieplnych indywidualnych dwufunkcyjnych.   
 

D. Zadanie rezerwowe nr 1: „Modernizacja sieci ciepłowniczych wraz z optymalizacją wykorzystania 
ciepła systemowego” – wartość zadania 25 mln PLN (netto) 

 Zadanie obejmie swym zakresem: 

 likwidację sieci magistralnych wykonanych metodą tradycyjną,  

 budowę nowych odcinków sieci w technologii preizolowanej, 
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oraz w ramach optymalizacji wykonanie: 
• telemechaniki komór ciepłowniczych; 
• monitoringu sieci preizolowanych; 
• montażu sterowników swobodnie programowanych w węzłach cieplnych; 
• rozbudowy systemu zdalnego odczytywania ciepłomierzy; 
• integracji: telemetrii, telemechaniki, monitoringu sieci, zdalnego odczytu ciepłomierzy w jeden 

system. 
 
Tabela sieci ciepłowniczych do modernizacji: 
 

Nr Nazwa odcinka sieci cieplnej do modernizacji 
Średnica 

[mm] 
Długość 

[m] 

1 Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku: J-9 do połączenia z preiz 500 231 

2 Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku: L-3 do L-4 400 93 

3 Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku: L-4 do L-5 400 230 

4 Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku: L-5 do L-5A 400 86 

5 Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku: L-5A do L-6 400 86 

6 Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku: L-6 do L-6/1 400 49 

7 Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku: L-6/1 do L-6/A 400 30 

8 Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku: L-6/A do H-6 400 50 

9 Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku: C-30 do C-31 500 83 

10 Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku: C-31 do C-32 500 107 

11 Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku: C-32 do C-33 500 96 

12 Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku: C-33 do C-34 500 113 

13 Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku: C-34 do C-35 500 103 

14 Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku: C-35 do C-36 500 214 

15 Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku: C-36 do C-37 500 76 

16 Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku: C-37 do C-38 500 113 

17 Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku: C-38 do C-39 500 161 

18 Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku: J-30 do N-1 600 339 

19 Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku: N-1 do N-2 600 102 

20 Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku: N-2 do N-3 600 111 

21 Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku: N-3 do N-4 600 277 

22 Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku: N-4 do N-5 600 160 

23 Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku: N-3 do F-15/21 300 185 

      3 095 

 
Ww. zadanie dotyczy przebudowy sieci ciepłowniczej, wykonanej metodą tradycyjną na wykonanie 
w technologii preizolowanej o dużo lepszych parametrach izolacyjnych. W wyniku jego realizacji nastąpi 
ograniczenie emisji CO2 związane z oszczędnościami energii.   

E. Zadanie rezerwowe nr 2: „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania 
w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły 
cieplne oraz z budową nowych przyłączy cieplnych wraz z optymalizacją wykorzystania ciepła 
systemowego” – wartość zadania 50 mln PLN (netto) 

Zadanie obejmie swym zakresem: 

 likwidację wymiennikowi grupowych, 
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 likwidację zewnętrznych instalacji odbiorczych (sieci niskich parametrów) c.o. i c.w.u. wykonanych 
metodą tradycyjną,  

 budowę nowego(ych) odcinka(ów) sieci i  przyłączy cieplnych w technologii preizolowanej,  

 montaż węzłów cieplnych indywidualnych dwufunkcyjnych.  
oraz w ramach optymalizacji wykonanie: 

 telemechaniki komór ciepłowniczych; 

 monitoringu sieci preizolowanych; 

 montażu sterowników swobodnie programowanych w węzłach cieplnych; 

 rozbudowy systemu zdalnego odczytywania ciepłomierzy; 

 integracji: telemetrii, telemechaniki, monitoringu sieci, zdalnego odczytu ciepłomierzy w jeden 
system. 
 

Tabele wymiennikowni grupowych do likwidacji: 
 

Lp 
Obiekt – wymiennikowni 

grupowa do likwidacji 

1 Witkacego 3 

2 C-2A 

3 G-4A 

4 Bohaterów 

5 W-4 Kr Pd 

6 Fredry 7 

7 G-3 

8 Cicha 5,7,3 

9 C-1 

10 Miodowa 

11 Warszawska  

12 Krakusa 

13 Żeromskiego 5 

14 Sobieskiego 9 

15 A-1, A-2,A-3, B-1 

16 W-3 Kr Pd 

17 W-109 Kr Pd 

18 W-110 Kr Pd 

19 W-1 Kr Pd 

20 W-105 Kr Pd 

21 C-2 

22 Grodzisko 5 

23 G-4 

24 H-2 

 
III. Przewidywane rezultaty realizacji projektu: 

Realizacja projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury ciepła systemowego w Rzeszowie”  
przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie ROF i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez 
zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego. 
W szczególności realizacja zadań zaplanowanych w ramach ww. projektu pozwoli na: 

1. Obniżenie emisji CO2 i pozostałych gazów cieplarnianych na terenie ROF. 
2. Zmniejszenia zużycia energii pierwotnej, 
3. Poprawy sprawności przesyłu energii cieplnej, 
4. Poprawy bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego do odbiorców, 



Załącznik 1a do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego 
 

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6 ust 1 Kontraktu 

 

31 

5. Wykorzystanie nowoczesnych technologii ICT w systemie dystrybucji energii cieplnej. 
W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty: 
Zadanie podstawowe nr 1: „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację 
sieci ciepłowniczych Etap 1” 
Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej – 7,724 km  
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku realizacji projektu - 8 581 GJ/rok 
 
Zadanie podstawowe nr 2: „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację 
sieci ciepłowniczych Etap 2”   
Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej – 2,333 km 
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku realizacji projektu – 2 867 GJ/rok 
 
Zadanie podstawowe nr 3: „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w 
ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne 
wraz z budową nowych przyłączy cieplnych” 
Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej – 2,300 km 
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku realizacji projektu – 4 057 GJ/rok 
 
Zadanie rezerwowe nr 1: „Modernizacja sieci ciepłowniczych wraz z optymalizacją wykorzystania ciepła 
systemowego” 
Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej – 2,86 km 
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku realizacji projektu – 4 114 GJ/rok 
 
Zadanie rezerwowe nr 2: „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w 
ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne 
oraz z budową nowych przyłączy cieplnych wraz z optymalizacją wykorzystania ciepła systemowego” 
Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej – 6,000 km 
Liczba zlikwidowanych wymiennikowni grupowych – 24 szt. 
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku realizacji projektu – 6 000 GJ/rok 
Realizacja projektu przyczyni się m.in. do zmniejszenia zużycie energii pierwotnej oraz spadku emisji 
gazów cieplarnianych, przy czym ostateczna wartość liczbowa tych wskaźników będzie możliwa do 
ustalenia po opracowaniu audytów energetycznych 
 
4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia : 
Przedsięwzięcie dotyczy obszaru tematycznego „infrastruktura ciepłownicza”. 

 
5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) 
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 Obszarem Strategicznej Interwencji dla 
kierunku działań 4.3.2 Racjonalne wykorzystanie energii oraz zwiększanie efektywności energetycznej jest 
teren całego województwa Podkarpackiego. 
 
6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 
Miasto Rzeszów  
 
7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji 
Zadanie podstawowe nr 1: „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację 
sieci ciepłowniczych Etap 1” 
Podpisano umowy z wykonawcami na "Opracowanie dokumentacji projektowych sieci ciepłowniczych 
dla 8 części". Umowy dotyczą sporządzenia: projektów budowlanych, projektów wykonawczych, 
przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich, zbiorczego zestawienia kosztów, opracowania Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Termin wykonania dokumentacji projektowych, 
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zgodnie z umową: 30 września 2015 r. - opracowanie projektów budowlanych, 30 listopada 2015 r. dla 
pozostałego zakresu objętego umową.  
Rozpoczęto projektowanie własne dla pozostałych zadań. Przygotowanie do przetargów na mapy do 
celów projektowych. 
Przewidywany okres realizacji: II kw. 2016 r. – IV kw. 2019 r. 
 
Zadanie podstawowe nr 2: „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację 
sieci ciepłowniczych Etap 2”   
Przygotowanie do ogłoszenia postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowe. 
Planowana data ogłoszenia postępowania przetargowego na część zakresu projektowego 01.08.2015 r. 
(PB, PW wykonawstwo obce) + przetarg na mapy do celów projektowych  - 01.08.2015 r. (PB, PW 
wykonawstwo obce). 
Przewidywany okres realizacji: III kw. 2019 r. – IV kw. 2021 r. 
 
Zadanie podstawowe nr 3: „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w 
ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne 
wraz z budową nowych przyłączy cieplnych” 
Przygotowanie do ogłoszenia postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowe. 
Planowana data ogłoszenia postępowania przetargowego na część zakresu projektowego 01.07.2015 r. 
(PB, PW wykonawstwo obce) + przetarg na mapy do celów projektowych  - 01.07.2015 r. (PB, PW 
wykonawstwo obce). 
Przewidywany okres realizacji: III kw. 2019 r. – IV kw. 2022 r. 
 
Zadanie rezerwowe nr 1: „Modernizacja sieci ciepłowniczych wraz z optymalizacją wykorzystania ciepła 
systemowego” 
Przygotowanie do ogłoszenia postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej. 
W momencie ogłoszenia informacji o zwiększeniu alokacji środków zostanie rozpoczęty etap 
projektowania. 
Przewidywany okres realizacji: III kw. 2019 r. – IV kw. 2022 r. 
 
Zadanie rezerwowe nr 2: „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w 
ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne 
oraz z budową nowych przyłączy cieplnych wraz z optymalizacją wykorzystania ciepła systemowego” 
Przygotowanie do ogłoszenia postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej. 
W momencie ogłoszenia informacji o zwiększeniu alokacji środków zostanie rozpoczęty etap 
projektowania. 
Przewidywany okres realizacji: III kw. 2019 r. – IV kw. 2022 r. 
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8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 
Łączna wartość projektu: 121 160 000 zł netto (149 026 800 zł brutto) 
Szacunkowa wartość kosztów kwalifikowanych: 121 160 000 zł 
Szacunkowa wartość kosztów niekwalifikowanych (VAT): 27 866 800 zł 
Szacunkowa wartość dofinansowania (luka finansowa – 80%, dofinansowanie – 75%): 72 696 000 zł 
 
Projekty PODSTAWOWE: 46 160 000 zł (netto), 56 770 000 zł (brutto) 
Projekty REZERWOWE: 75 000 000 zł (netto), 92 250 000 zł (brutto) 
 

 
9. Źródła finansowania przedsięwzięcia: 

Zadanie podstawowe nr 1: „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych Etap 1” 
 

Ogółem 
(w zł) 

26 800 000 zł (netto) 

W tym: 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 

Źródło 
finansowania 

PO IiŚ 2014-2020 

Źródło finansowania 
Środki własne – 
MPEC Sp. z o.o. 

       

16 080 000 zł  
4 020 000 

zł 
4 020 000 

zł 
4 020 000 

zł 
4 020 000 

zł 
   

 10 720 000 zł 
2 680 000 

zł 
2 680 000 

zł 
2 680 000 

zł 
2 680 000 

zł 
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Zadanie podstawowe nr 2: „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych Etap 2”   
 

Ogółem 
(w zł) 

9 360 000 zł (netto) 

W tym: 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 

Źródło 
finansowania 

PO IiŚ 2014-2020 

Źródło finansowania 
Środki własne – 
MPEC Sp. z o.o. 

       

5 616 000 zł    
1 404 000 

zł 
1 404 000 

zł 
1 404 000 

zł 
1 404 000 

zł 
 

 3 744 000 zł   936 000 zł 936 000 zł 936 000 zł 936 000 zł  

 
 
Zadanie podstawowe nr 3: „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów 
cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne wraz z budową nowych przyłączy cieplnych” 
 

Ogółem 
(w zł) 

10 000 000 zł (netto) 

W tym: 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 

Źródło 
finansowania 

PO IiŚ 2014-2020 

Źródło finansowania 
Środki własne – 
MPEC Sp. z o.o. 

       

6 000 000 zł     
1 500 000 

zł 
1 500 000 

zł 
1 500 000 

zł 
1 500 000 zł 

 4 000 000 zł    
1 000 000 

zł 
1 000 000 

zł 
1 000 000 

zł 
1 000 000 zł 
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Zadanie rezerwowe nr 1: „Modernizacja sieci ciepłowniczych wraz z optymalizacją wykorzystania ciepła systemowego” 
 

Ogółem 
(w zł) 

25 000 000 zł (netto) 

W tym: 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 

Źródło 
finansowania 

PO IiŚ 2014-2020 

Źródło finansowania 
Środki własne – 
MPEC Sp. z o.o. 

       

15 000 000 zł     
3 750 000 

zł 
3 750 000 

zł 
3 750 000 

zł 
2 500 000 zł 

 10 000 000 zł    
2 500 000 

zł 
2 500 000 

zł 
2 500 000 

zł 
2 500 000 zł 

 
 
Zadanie rezerwowe nr 2: „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów 
cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne oraz z budową nowych przyłączy cieplnych wraz z optymalizacją wykorzystania ciepła systemowego” 
 

Ogółem 
(w zł) 

50 000 000 zł (netto) 

W tym: 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 

Źródło 
finansowania 

PO IiŚ 2014-2020 

Źródło finansowania 
Środki własne – 
MPEC Sp. z o.o. 

       

30 000 000 zł     
7 500 000 

zł 
7 500 000 

zł 
7 500 000 

zł 
7 500 000 zł 

 20 000 000 zł    
5 000 000 

zł 
5 000 000 

zł 
5 000 000 

zł 
7 500 000 zł 
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10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

 

Elementy/Etapy/Zadania 
Data rozpoczęcia 

(A) 
mm/rrrr 

Data ukończenia 
(B) 

mm/rrrr 

Zadania podstawowe: 

Poprawa efektywności energetycznej 
przesyłu ciepła poprzez modernizację 
sieci ciepłowniczych Etap 1 

II kw. 2016 IV kw. 2019 

Poprawa efektywności energetycznej 
przesyłu ciepła poprzez modernizację 
sieci ciepłowniczych Etap 2 

I kw. 2018  IV kw. 2021 

Zwiększenie efektywności energetycznej 
poprzez zmianę sposobu zasilania w 
ciepło polegającą na likwidacji grupowych 
węzłów cieplnych i zamianie ich na 
indywidualne węzły cieplne wraz z 
budową nowych przyłączy cieplnych 

I kw. 2019  IV kw. 2022 

Zadania rezerwowe: 

Rezerwowe 1 - Modernizacja sieci 
ciepłowniczych wraz z optymalizacją 
wykorzystania ciepła systemowego 

III kw. 2019 IV kw. 2022 

Rezerwowe 2 - Zwiększenie efektywności 
energetycznej poprzez zmianę sposobu 
zasilania w ciepło polegającą na likwidacji 
grupowych węzłów cieplnych i zamianie 
ich na indywidualne węzły cieplne oraz z 
budową nowych przyłączy cieplnych wraz 
z optymalizacją wykorzystania ciepła 
systemowego 

III kw. 2019 IV kw. 2022 

 
11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości 

bazowej oraz docelowej) 
 

Wskaźnik produktu/rezultatu Wartość bazowa 
Oczekiwana wartość 

docelowa 

Wskaźniki produktu - zadania podstawowe: 

Długość zmodernizowanej sieci 
ciepłowniczej [km] 

0 12,357* km 

Wskaźniki rezultatu - zadania podstawowe: 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w 
wyniku realizacji projektu [GJ/rok] 

0 15 505* GJ/rok 

Wskaźniki produktu - zadania rezerwowe: 

Długość zmodernizowanej sieci 
ciepłowniczej [km] 

0 8,860* km 

Wskaźniki rezultatu - zadania podstawowe: 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w 
wyniku realizacji projektu [GJ/rok] 

0 10 114* GJ/rok 
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* jest to szacunkowe wyliczenie, szczegółowe obliczenia będą przeprowadzone w ramach audytu  
energetycznego. 

 
12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne 

 
Projekt związany jest z poprawą efektywności energetycznej ciepła systemowego w Rzeszowie, przez co 
będzie miał wpływ na ograniczanie niskiej emisji na terenie ROF. Wśród działań planowanych do 
realizacji na terenie ROF sprzyjających ograniczaniu niskiej emisji na terenie ROF można wyszczególnić: 
 

• projekty dot. transportu publicznego, w tym projekty Miasta Rzeszowa („Rozwój systemu 
transportu publicznego w Rzeszowie”, „Integracja różnych form publicznego transportu 
zbiorowego w Rzeszowie”, „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie”), projekt 
ZG PKS pn.: „Organizacja zrównoważonego transportu na terenie Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego poprzez usunięcie niedoborów przepustowości drogowej i zakup taboru” – są to 
projekty mające na celu rozwój transportu publicznego na terenie ROF, w szczególności poprzez 
zapewnienie niskoemisyjnego taboru, ale również realizację działań ukierunkowanych na 
promowanie ograniczenia wykorzystania transportu indywidualnego na korzyść transportu 
zbiorowego, 

• projekt pn.:: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii 
poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obszarze ROF” poprzez podejmowanie działań 
sprzyjających ochronie środowiska i wykorzystaniu OZE na terenie ROF, 

• projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako 
czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF” (jako projekt rezerwowy w formule ZIT) 
poprzez działania sprzyjające poprawie efektywności energetycznej publicznych systemów 
oświetleniowych pozytywnie wpływających na ograniczenie niskiej emisji w ROF, 

• projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja) budynków użyteczności 
publicznej oraz gminnych budynków mieszkalnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego”, jako kompleksowe podejście do poprawy efektywności energetycznej 
budynków na terenie ROF. 

 
Ponadto należy wskazać, że projekt wykazuje komplementarność również z innymi działaniami 
wpływającymi na ograniczanie niskiej emisji na terenie ROF, a które wynikają z Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 
 
 
 
 


