
Efektywność Energetyczna  

Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej stosowanych w Gminie Potok 

Wielki 

 

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 6, ust.3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 

energetycznej (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 468 z póź. zm.), przedstawiono poniżej wykaz 

działań podjętych w Gminie Potok Wielki, których celem była poprawa efektywności 

energetycznej:  
 

Lp.  Nazwa projektu Źródło finansowania Czas 

realizacji  

Cel i przedmiot projektu 

1 „ Odnawialna energia 

postępu – montaż 

kolektorów 

słonecznych w Gminie 

Potok Wielki” 

Projekt 

współfinansowany ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w 

ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Lubelskiego na lata 

2007-2013, 

Środki mieszkańców  

 

Wkład własny: 

Środki Mieszkańców 

Gminy,  

Środki Gminy 

 

Lata 2014-

2015 

Celem głównym projektu była  

 ochrona środowiska naturalnego 

poprzez zwiększenie wykorzystania 

energii z odnawialnych źródeł energii 

(OZE). 

Przedmiotem projektu był  zakup i 

montaż 357 szt. instalacji (jednostek) 

wytwarzania energii cieplnej 

wykorzystujących 

odnawialne źródła energii (OZE), tj. 

353 zestawów solarnych na potrzeby 

mieszkańców gminy Potok Wielki i 3 

zestawów 

umiejscowionych na obiektach 

instytucji użyteczności publicznej 

(Urzędu Gminy w Potoku Wielkim, 

Gminnego Ośrodka 

Kultury, Lokalnego Centrum Kultury 

w Potoku Stanach) oraz kotłowni 

(kotła) zasilanej biomasą (budynek 

użyteczności 

publicznej w Stanach Nowych) 

2.  „Wzrost wykorzystania 

odnawialnych źródeł 

energii w gminie Potok 

Wielki” 

Projekt 

współfinansowany ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w 

ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Lubelskiego na lata 

2014-2020, 

 

Wkład własny: 

Środki Mieszkańców 

Gminy,  

Środki Gminy 

 

Rok 2018 Celem projektu była ochrona 

środowiska naturalnego poprzez 

zwiększenie wykorzystania energii z 

odnawialnych źródeł energii. 

W ramach projektu zamontowano 

zestawy kolektorów słonecznych (2 i 3 

panelowe) na budynkach mieszkańców 

gminy Potok Wielki łącznie 351 

zestawy o mocy 1,39 MW.  Z 

zainstalowanych kolektorów 

słonecznych korzysta ok. 1312 os. 

Ponadto w ramach projektu 

zainstalowano 3 kotły opalane biomasą 

o łącznej mocy 70 kW. 

3.  Odnawialne źródła 

energii w Gminie 

Potok Wielki” 

Projekt 

współfinansowany ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Rok 2021 

w trakcie 

realizacji 

Celem głównym projektu jest 

zwiększenie wykorzystania energii ze 

źródeł odnawialnych, tj. słońca oraz 

biomasy. 



Regionalnego w 

ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Lubelskiego na lata 

2014-2020, 

 

Wkład własny: 

Środki Mieszkańców 

Gminy,  

Środki Gminy 

 

Projekt obejmuje zakup i montaż 109 

szt. instalacji fotowoltaicznych (o 

mocy minimalnej  3,1 kW) oraz 12 szt. 

pieców na biomasę (opalanych 

pelletem i zgazowywanym drewnem).  

 

4. Wykonywanie 

sukcesywnej 

termomodernizacji 

obiektów należących 

do Gminy 

Środki Gminy Działanie 

ciągłe od 

roku 2019  

Wykonano docieplenie budynków: 

Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia w 

Potoku Wielkim, Apteki, pawilonu 

handlowego i budynku po byłym 

posterunku Policji.  

5.  Rozbudowa 

oświetlenia ulicznego  

Środki Gminy (fundusz 

sołecki) 

Działanie 

ciągłe 

Wykonano energooszczędne  lampy 

uliczne w technologii LED w 

miejscowościach: Stawki, Potoczek, 

Potok Wielki (sołectwo Potok Wielki 

II) 

 


