
 

Gmina Tułowice 

w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna 

Działania 3.2 Efektywność energetyczna  

Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych 

Aglomeracji Opolskiej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

 na lata 2014 – 2020  

realizuje  

projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku 

użyteczności publicznej, dawnego dworca PKP w Tułowicach z 

przeznaczeniem na utworzenie muzeum ceramiki tułowickiej z 

zapleczem biurowym”   

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Tytuł Projektu  
Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej, 

dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie 

muzeum ceramiki tułowickiej z zapleczem biurowym 

Nr Umowy  RPOP.03.02.02-16-0007/19-00 

Wartość Projektu  

Ogółem: 412 355,29 zł 

w tym środki z : 

Unii Europejskiej  –  325 760,67 zł  

budżetu jednostek samorządu terytorialnego  – 86 594,62 zł  

Cele Projektu  

Cel główny przedsięwzięcia stanowi zwiększenie efektywności 
energetycznej byłego budynku dworca PKP w Tułowicach poprzez realizację 
prac z zakresu głębokiej termomodernizacji. Osiągnięcie celu głównego 
będzie możliwe w wyniku realizacji celów szczegółowych, które stanowią:  

1. Ograniczenie emisji CO2 i zastosowanie odnawialnych źródeł energii 
poprzez wymianę źródła ciepła  z kotła węglowego na pompę ciepła 
oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne i zarządzane 
systemem. 

2. Poprawa parametrów obiektu w zakresie4 utrzymywania ciepła 
poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, stropu nad 
piwnicą nieogrzewaną oraz podłogi. 

3. Poprawa szczelności stolarki okiennej i drzwiowej poprzez  wymianę 
drzwi i okien zewnętrznych. Zaistnienie ww. stanu docelowego 
będzie wiązać się z osiągnięciem takich efektów jak: ograniczenie 



zużycia energii, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.  

Realizacja 

Projektu   

W ramach realizacji projektu przewidziano głęboką termomodernizację 

budynku w zakres, której wchodzą: modernizacja systemu grzewczego 

poprzez zamontowanie pompy ciepła, wymiana wewnętrznej instalacji c.o., 

ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana starych 

okien, wymiana starych drzwi zewnętrznych, wymiana starych okien,  

starych drzwi zewnętrznych oraz ocieplenie podłogi na gruncie. W ramach 

projektu modernizacji ulegnie również oświetlenie na bardziej 

energooszczędne. Zakończenie realizacji zaplanowano na IV kwartał 2021 

roku. 

 

Koordynator 

projektu  

Aleksandra Żalik 

Inspektor ds. Rozwoju i Promocji Gminy 

Urząd Miejski w Tułowicach 

e-mail: a.zalik@tulowice.pl  

tel. 77 4600 143 wew. 20 

kontakt: ul. 1 Szkolna 1, 49-130 Tułowice  
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