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PROJEKTY NIEGRANTOWE

LP. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Krótki opis projektu

1 KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW ZBÓR W 
KATOWICACH 

Termomodernizacja 
budynku Kościoła 

Chrześcijan Baptystów w 
Katowicach

Projekt dotyczy poprawy efektywności energetycznej budynku Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach przy ul Morawskiej 10 . Zakres rzeczowy 
projektu obejmuje roboty budowlane związane z poprawą efektywności energetycznej budynku, modernizację instalacji c.o. wraz z wymianą 

grzejników oraz montaż OZE w zakresie fotowoltaiki. 
Termomodernizacja obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych cokołu, stropów, stropodachów oraz wymianę okien, bram i drzwi 

zewnętrznych do budynku.  
Projekt ma na celu poprawę warunków ekologicznych i ekonomicznych Wnioskodawcy. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia 

powietrza na terenie miasta Katowice oraz racjonalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia w 
Katowicach. 

2 GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Termomodernizacja 

budynku Domu Pomocy 
Społecznej "Nasz Dom"

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM” przy ul. Derkacza 10 w Gliwicach poprzez 
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych oraz zastosowanie urządzeń do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  
Zakres projektu obejmuje termomodernizację ścian i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dla przegród zewnętrznych, montaż instalacji 

solarnej oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

3 RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Termomodernizacja 
budynków mieszkalnych w 

Rybniku-Boguszowicach 
wraz z przyłączeniem do 
sieci gazowych - etap II

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja połączona z wymianą źródeł ciepła w 16 komunalnych budynkach wielorodzinnych 
znajdujących się na terenie rybnickiej dzielnicy Boguszowice-Osiedle. Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji substancji 

wpływających na jakość powietrza w mieście poprzez zmniejszenie ilości energii cieplnej wykorzystywanej do funkcjonowania objętych wsparciem 
budynków oraz wymianę przestarzałych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła gazowe cechujące się dużą sprawnością i niższą emisją. Projekt 

jest istotnym elementem programu ograniczania niskiej emisji na terenie Rybnika oraz jednocześnie elementem programu rewitalizacji 
realizowanego na terenie dzielnicy Boguszowice-Osiedle. Rzeczową realizację zaplanowano w latach 2019-2021.

4 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział 
Regionalny

Termomodernizacja 
budynku Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci przy ul. 
Długiej 1 w Hutce. 

Projekt ma na celu przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych dla budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Długiej 1 w Hutce, 
zlokalizowanego na terenie powiatu kłobuckiego w gminie Wręczyca Wielka.  

W ramach inwestycji przewiduje docieplenie budynku (dachu, ścian i stropów), modernizację systemu ogrzewania dotyczącą wymiany pieca na kocioł 
zasilany biomasą oraz montaż przepływowych podgrzewaczy elektrycznych do ciepłej wody użytkowej, a także prace związane z modernizacją 

systemu wentylacji. 

Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku oraz redukcja emisji CO2 i pyłów do 
atmosfery. Kampania promocyjna przeprowadzona w ramach projektu będzie propagowała działania proekologiczne, 

zwłaszcza te dotyczące walki z tzw. „niską emisją”, co powinno przełożyć się na zwiększoną świadomość w tym aspekcie 
wszystkich mieszkańców miejscowości jak i osób przyjezdnych korzystających z budynku.

5 GMINA KŁOMNICE

Kompleksowa 
termomodernizacja 3 

budynków użyteczności 
publicznej w Gminie 

Kłomnice

Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji 3 budynku użyteczności publicznej: Ośrodek zdrowia w Kłomnicach, Budynek ZG-2 w Kłomnicach, 
Przychodnia lekarska w Garnku. 

Na roboty termomodernizacyjne składają się: Ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie stropu nad piwnicą, 
wymiana drzwi zewnętrznych, montaż zaworów termostatycznych, montaż systemu zarządzania energią, kocioł na pelet, przebudowa systemu 

grzewczego: modernizacja kotłowni z wymianą kotłów 2 x gaz,  
Projekt obejmuje instalację 122szt. paneli fotowoltaicznych [polikrystalicznych 280 Wp] na 3 budynkach:  

Ośrodek zdrowia w Kłomnicach -78 paneli o mocy 21,84 kWp 
Budynek ZG-2 w Kłomnicach -26 paneli o mocy 7,28 kWp 

Przychodnia lekarska w Garnku -18 paneli o mocy 5,04 kWp  
Instalacja będzie wykonana w opcji on-grid bez akumulatorów. 

W projekcie wystąpią koszty: PFU, audytów, promocja projektu, nadzór budowlany, przygotowanie SIWZ, przygotowanie analizy finansowo 
ekonomicznej

6 GMINA MIEDŹNO

Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 
użyteczności publicznej w 

Gminach Miedźno i 
Przystajń

Projekt realizowany w partnerstwie przez gminy: Miedźno i Przystajń, zlokalizowane w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. 
Zakres projektu: 

1) Gmina Miedźno: 
Inwestycja polega na termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w  miejscowości Mokra wraz z wymianą źródła ciepła (na piec na 

biomasę), montażem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne typu LED. 
Ponadto w ramach projektu (koszty niekwalifikowane) wykonane zostaną prace budowlane - remontowe oraz wymiana instalacji elektrycznej; 

2) Gmina Przystajń: 
Inwestycja realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj", polega na termomodernizacji budynków remiz OSP wraz z wymianą źródeł ciepła (na 

piece na biomasę) w miejscowościach: Ługi-Radły oraz Podłęże Szlacheckie. 

W ramach projektu zapewniony zostanie nadzór inwestorski oraz promocja projektu.

7

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
"GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA LEKARZ 

RODZINNY" S.C. URSZULA BOCZEK, 
KRZYSZTOF RABENDA

Termomodernizacja 
budynku przeznaczonego 
na przychodnię zdrowia w 

Świnnej

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynku przeznaczonego na przychodnię zdrowia w Świnnej. W związku z planowanym 
przedsięwzięciem termomodernizacyjnym przewiduje się zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz elektryczną obiektu. Projekt 

obejmuje wykonanie prac związanych z ociepleniem ścian i stropów wraz z modernizacją instalacji CO, CWU oraz z zamontowaniem instalacji OZE.  
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej ww. budynku poprzez ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną 

oraz poprawa jakości powietrza atmosferycznego w bezpośrednim otoczeniu inwestycji poprzez obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.  
Wartość całkowita projektu: 274 872,48 zł 

Poziom dofinansowania: 85% 
Kwota dofinansowania: 233 641,62 zł  

8 RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Termomodernizacja 
budynków mieszkalnych w 

Rybniku-Boguszowicach 
wraz z przyłączeniem do 
sieci gazowych - etap I

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja połączona z wymianą źródeł ciepła w 11 komunalnych budynkach wielorodzinnych 
znajdujących się na terenie rybnickiej dzielnicy Boguszowice-Osiedle. Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji substancji 

wpływających na jakość powietrza w mieście poprzez zmniejszenie ilości energii cieplnej wykorzystywanej do funkcjonowania objętych wsparciem 
budynków oraz wymianę przestarzałych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła gazowe cechujące się dużą sprawnością i niższą emisją. Projekt 

jest istotnym elementem programu ograniczania niskiej emisji na terenie Rybnika oraz jednocześnie elementem programu rewitalizacji 
realizowanego na terenie dzielnicy Boguszowice-Osiedle. Rzeczową realizację zaplanowano w latach 2019-2021.

9

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I 

WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W 
WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Poprawa efektywności 
energetycznej poprzez 
wymianę zewnętrznej 

sieci ciepłowniczej, sieci 
c.w.u. wraz z węzłami 

cieplnymi i regulatorami 
pogodowymi oraz 

termomodernizacja 
budynków PPZOZ w 

Wodzisławiu Śląskim i 
Rydułtowach

Projekt polega na realizacji prac termomodernizacyjnych ograniczających straty ciepła oraz podnoszących sprawność instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, w których prowadzona jest działalność medyczna oraz  wspomagająca o 

charakterze administracyjno-technicznym. Prace obejmą m.in. docieplenie przegród budowlanych (stropodachy, ściany zewnętrzne, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej),  montaż układów pomiarowych i automatyki pogodowej z zaworami regulacyjnymi na przyłączu sieci co. Dodatkowo w 

obydwóch lokalizacjach prowadzona będzie modernizacja zewnętrznej sieci c.o. i c.w.u. przez wymianę rurociągów i ich izolacji oraz modernizacja 
pomieszczeń węzłów cieplnych wraz z wymianą wymienników ciepła z armaturą i układem regulacji. Obiekty w Rydułtowach zyskają także na 

modernizacji kotłowni rezerwowej (wymiana technologii parowej na wodną). Efektem działań będzie spadek zużycia energii cieplnej i obniżenie 
kosztów eksploatacji budynków.

10 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 
2 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Poprawa efektywności 
energetycznej 
infrastruktury 

Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego Nr 2 w 
Jastrzębiu-Zdroju przy Al. 

Jana Pawła II 7. 

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju  przy 
Al.Jana Pawła II  7 poprzez termomodernizację budynku kuchni ( docieplenie ścian, dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej ) oraz 

modernizację kotłowni parowej ( zabudowę nowych kotłów, wymianę armatury i orurowania)  . 
Projekt jest kontynuacją prowadzonej przez WSS Nr 2 działalności w celu zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz 

uzupełnieniem zrealizowanego już projektu „Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju 
wraz z wymianą źródła ciepła”. 

Kompleksowość w/w działań to skuteczne rozwiązanie energooszczędne, które przyczyni się do spadku zanieczyszczenia powietrza powstałego w 
następstwie tzw. niskiej emisji. 

Wartość projektu to : 2 973 925,02 zł ,z czego wartość dofinansowania wynosi  85 % kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 2 527 837,02 zł. 

11 MIASTO ZABRZE

Termomodernizacja 
budynku Przedszkola nr 23 

i Przedszkola nr 11 w 
Zabrzu

Projekt pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 23 i Przedszkola nr 11 w Zabrzu” obejmuje dwa obiekty użyteczności publicznej. Projekt 
polega na przeprowadzeniu prac służących poprawie stanu energetycznego budynku,obejmuje w zależności od budynku m.in. ocieplenie przegród 

budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i 
drzwiowej,modernizację wewnętrznych instalacji c.o. oraz modernizację źródeł ciepła, wymianę oświetlenia. Planowana inwestycja zgodna jest z 

przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej oraz przyczyni się do realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej 
samorządów. Zakładany czas realizacji: 2020-2021 rok.

12 MIASTO RADLIN

Termomodernizacja 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych przy ul. S. 

Mikołajczyka 15, ul. 
Pocztowej 2, ul. W. 

Korfantego 89 w Radlinie

W ramach projektu planowane są prace termomodernizacyjne wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 
znajdujących się w Radlinie przy ul.: 

- ul. Stanisława Mikołajczyka 15,  
- ul. Pocztowej 2,  

- ul. Wojciecha Korfantego 89. 
Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu kluczowego, za jaki uznano zbyt wysoką energochłonność i niezadowalający poziom wskaźników 

emisyjności budynków. Kluczowe korzyści wynikające z realizacji projektu obejmują zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną 
w budynkach, co przełoży się na obniżenie kosztów utrzymania, a także znaczącą poprawę komfortu życia użytkowników.

13 CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ

Poprawa efektywności 
energetycznej budynku 

przy ul. Cecylii 10 w 
Raciborzu

Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Cecylii 10 w 
Raciborzu. W ramach projektu przewiduje się następujące prace:  

- docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, ponad gruntem i kondygnacji nadziemnej, 
- docieplenie ścian wewnętrznych poddasza użytkowego, 

- docieplenie dachu, 
- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, 

- wymianę okien zewnętrznych, 
- wymianę drzwi zewnętrznych, 

- modernizację systemu grzewczego ze zmianą źródła ciepła, 
- modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, 

- modernizację instalacji wentylacji, 
- wymianę oświetlenia wewnętrznego, 

- montaż odnawialnych źródeł energii pod postacią paneli fotowoltaicznych, 
- zastosowanie inteligentnego systemu zarządzania budynkiem.

14 GMINA PAWONKÓW

Poprawa efektywności 
energetycznej w budynku 
użyteczności publicznej w 
Łagiewnikach Wielkich 

przy ul. Szkolnej 4

Projekt polega na działaniach zmierzających do poprawy efektywności energetycznej w budynku przy ul. Szkolnej 4 polegających na: 
termomodernizacji ścian, stropu, wymianie systemu grzewczego, montażu OZE w zmodernizowanym budynku.

15 GMINA KRUSZYNA

Termomodernizacja i 
modernizacja budynku 

przedszkola publicznego 
przy ul. Szkolnej 1/3 w 

Lgocie Małej.

Projekt polega na termomodernizacji obiektu gminnego przedszkola zlokalizowanego w Lgocie Małej przy ul. Szkolnej 1/3. Zakres projektu obejmuje:  
- ocieplenie (ścian zewnętrznych, dachu, fundamentów) 

- wymianę (okien i drzwi) 
- modernizację (instalacji c.o. i c.w.u., instalacji oświetlenia wraz z zasilaniem) 

- montaż (instalacji wentylacji mechanicznej, nowego źródło ciepła w postaci pompy ciepła, instalacji fotowlotaicznej) 

Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie emisji CO2, zastąpienie wytwarzania energii ze źródeł 
tradycyjnych źródłami odnawialnymi. W efekcie projekt wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego i poprawę zdrowia mieszkańców.  

16 SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Termomodernizacja 5 

obiektów edukacyjnych w 
Sosnowcu.

Projekt pn. "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" zakłada zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację 
następujących obiektów użyteczności publicznej z terenu Sosnowca: 

- Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Zawodzie 34; 
- Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Ligonia 3a; 

- Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Dąbrowszczaków 1; 
- Przedszkola Miejskiego nr 18 przy ul. Szczecińskiej 7; 

- Przedszkola Miejskiego nr 31 przy ul. Gałczyńskiego 38. 
W ramach prac inwestycyjnych przewidziano izolację przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

modernizację instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. We wszystkich obiektach dokonana 
zostanie wymiana źródeł ciepła na nowe, zasilane gazem ziemnym. 

Projektem objęte są budynki o łącznej powierzchni użytkowej 7 404,11 m2. Dzięki realizacji zadań wystąpi zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 
5569,56 GJ/rok oraz ograniczenie emisji CO2 do atmosfery o 624 ton/rok.

17 POWIAT MYSZKOWSKI

Kompleksowa 
termomodernizacja 

budynku użyteczności 
publicznej w Myszkowie 
przy ulicy Pułaskiego 70

Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, zlokalizowanego przy ul. Pułaskiego 70 w Myszkowie. Na 
roboty termomodernizacyjne składają się: 

1. Wymiana instalacji c.o. oraz wykonanie nowej kotłowni w termomodernizowanym budynku.  
2. Wymiana okien na spełniające normę WT 2021. 

3. Docieplenie ścian zewnętrznych. 
4. Docieplenie stropodachu. 

5. Wykonanie wymiany instalacji (pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczy c.w.u.) wraz z izolacją cieplną oraz przyłączenie jej do nowej 
kotłowni. 

Ponadto w ramach projektu na dachu budynku użyteczności publicznej zostaną zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne o mocy 37,24  kWp z 
wykorzystaniem 133 paneli polikrystalicznych o mocy 280 Wp każdy. Instalacja będzie wykonana w opcji on-grid bez akumulatorów. 

Kosztorys inwestycji zawiera również koszty przygotowania projektu tj. opracowanie audytu energetycznego i PFU,  dokumentacji przetargowej, 
koszty inspektora nadzoru budowlanego i koszty promocji projektu.  

18 RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Termomodernizacja 

budynków mieszkalnych w 
Rybniku-Niedobczycach

Przedmiotem projektu jest realizacja następujących zadań: 
- kompleksowa termomodernizacja połączona z podłączeniem do sieci ciepłowniczej w 3 budynkach przy ul. Andersa 18,20,28 
- kompleksowa termomodernizacja połączona z modernizacją węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Rymera 42 i Barbary 19 

- wymiana źródła węglowego na gazowe w lokalnej kotłowni przy ul. Hetmańskiej 5 połączona z kompleksową termomodernizacją oraz modernizacją 
sieci c.o. w zasilanych przez tą kotłownię 3 budynkach. 

Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji substancji wpływających na jakość powietrza w mieście poprzez zmniejszenie ilości energii 
cieplnej wykorzystywanej do funkcjonowania objętych wsparciem budynków oraz wymianę/modernizację źródeł ciepła. Projekt jest istotnym 

elementem programu ograniczania niskiej emisji na terenie Rybnika oraz jednocześnie elementem programu rewitalizacji realizowanego na terenie 
dzielnicy Niedobczyce. Rzeczową realizację zaplanowano w latach 2019-2020.

19 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla 
Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

Termomodernizacja 
budynku Wojewódzkiego 

Szpitala Rehabilitacyjnego 
dla Dzieci w Jastrzębiu 

Zdroju

Przedmiotem przedsięwzięcia są prace termomodernizacyjne w budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju 
(budynek użyteczności publicznej), do których zaliczono ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian na gruncie, 

ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej i modernizację systemu ciepłej wody 
użytkowej (wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej). Ponadto, zaplanowano wymianę oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie energooszczędne 

LED. 
Realizacja projektu pozwoli na: 

-stopień poprawy efektywności energetycznej wyniesie 64,79%, 
-stopień redukcji CO2 odprowadzanego do atmosfery wyniesie 66,08% (320,9 t/rok), 

-stopień redukcji emisji pyłu PM10 wyniesie 82,77% (0,094 t/rok). 
Projekt dotyczy jednego z typów projektów dopuszczonych w ramach działania 4.3. RPO.

20 MIASTO ZABRZE

Kompleksowa 
termomodernizacja 

wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych przy ul. 

Tomeczka 4 i 6 w Zabrzu.

Projekt pn. "Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Tomeczka 4 i 6 w Zabrzu" obejmuje dwa 
wielorodzinne budynki mieszkalne. Projekt polega na przeprowadzeniu prac służących poprawie stanu energetycznego budynków,obejmuje w 

zależności od budynku m.in. ocieplenie przegród budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,modernizację wewnętrznych instalacji 
c.o. oraz modernizację źródeł ciepła. Planowana inwestycja zgodna jest z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności 

energetycznej oraz przyczyni się do realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej samorządów. Zakładany czas rzeczowej realizacji: 2019-2021 rok.

21 MIASTO CZELADŹ

Poprawa efektywności 
energetycznej Hali 

Widowiskowo-Sportowej 
MOSiR oraz budynku 
obsługi stadionu w 

Czeladzi wraz z montażem 
OZE.

Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja budynku Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR (Hala W-S) zlokalizowanej przy ul. Sportowej 2 
oraz budynku stadionu przy ul. Sportowej 7 w Czeladzi (BOS):  

a) ocieplenie ścian zewn. (w tym wymiana elewacji w części Hali W-S wykonanej z płyt warstwowych), 
b) docieplenie stropodachów oraz stropów podcieni, 

c) częściowe zmniejszenie otworów okiennych, 
d) wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, 

e) modernizacja systemów grzewczych wraz ze źródłem ciepła, 
f) montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (dot. budynku Hali W-S), 

g) modernizacja systemu przygotowania c.w.u. wraz z montażem kolektorów słonecznych, 
h) wymiana przestarzałych opraw oświetleniowych  na nowe LED (dot. Hali W-S). 

Projekt, dotyczy dwóch  obiektów o łącznej powierzchni użytkowej 4342,48 m2, prowadzi do zwiększenia efektywności energetycznej o ok. 71,66% i 
przyczynia się do redukcji emisji CO2, z poziomu 422,363 t/rok do poziomu 153,803 t/rok, tj. o 268,56 t/rok (63,59%).

22 POWIAT TARNOGÓRSKI

Termomodernizacja 
budynku Domu Pomocy 
Społecznej "Przyjaźń" w 
Tarnowskich Górach, ul. 
Włoska 24. - Poprawa 

warunków pobytu 
pensjonariuszy, 

ograniczenie kosztów 
funkcjonowania jednostki

Celem projektu jest modernizacja energetyczna budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach ul. Włoska 24, której efektem 
będzie poprawa efektywności energetycznej budynku o 58,81 %, poprzez zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 1090913,61 [kWh/rok] oraz efekt 
ekologiczny w postaci redukcji pyłu emitowanego do atmosfery o 0,177 [t PM10/rok] oraz spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o 368,15 

[ton ekwiwalentu CO2/rok]. 
W ramach projektu zostaną wykonane następujące przedsięwzięcia: 

- wymiana stolarki okiennej, 
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, 

- docieplenie ścian zewnętrznych, 
- docieplenie stropodachów i dachów, 

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania, 
- inne roboty budowlane towarzyszące wykazane w projekcie jako wydatek niekwalifikowany. 

23 RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Termomodernizacja 
budynków mieszkalnych w 

Rybniku-Boguszowicach 
wraz z przyłączeniem do 
sieci gazowych - etap IA

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja połączona z wymianą źródeł ciepła w 10 komunalnych 
budynkach wielorodzinnych znajdujących się na terenie rybnickiej dzielnicy Boguszowice-Osiedle. Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie 

emisji substancji wpływających na jakość powietrza w mieście poprzez zmniejszenie ilości energii cieplnej wykorzystywanej do funkcjonowania 
objętych wsparciem budynków oraz wymianę przestarzałych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła gazowe cechujące się dużą sprawnością i 
niższą emisją. Projekt jest istotnym elementem programu ograniczania niskiej emisji na terenie Rybnika oraz jednocześnie elementem programu 

rewitalizacji realizowanego na terenie dzielnicy Boguszowice-Osiedle. Rzeczową realizację zaplanowano w latach 2019-2020.

24 GMINA KUŹNIA RACIBORSKA

Termomodernizacja 
budynków użyteczności 
publicznej na terenie 

gminy Kuźnia Raciborska

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych, modernizacji instalacji c.o. (w tym montaż OZE w 4 budynkach), łącznie w 8 
budynkach użyteczności publicznej, należących do Gm.Kuźnia Raciborska. 

Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. 
Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich, które są odpowiedzią na zdefiniowane problemy: 

- Ograniczenie strat energii podczas ogrzewania oraz obniżenie kosztów ogrzewania; 
- Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosf., a tym samym poprawa czystości powietrza na terenie gminy; 

- Poprawa warunków użytkowania obiektów. 
Korzyści z przeprowadzenia prac odniosą przede wszystkim grupy docelowe: Gmina Kuźnia Raciborska i społeczność lokalna gminy – wszyscy 

mieszkańcy. Realizacja projektu przyczyni się znacząco do poprawy powietrza poprzez redukcję szkodliwych substancji emitowanych z 
konwencjonalnych źródeł.

25 MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI

Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 
użyteczności publicznej w 

Wodzisławiu Śląskim

W ramach projektu planowane są prace termomodernizacyjne wraz z modernizacją inst. c.o. oraz c.w.u w zakresie budynków użyt. publicznej w 
Wodzisławiu Śl. tj.: 

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie, 
- Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 3, 
- Ochotnicza Straż Pożarna Radlin II, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzisławiu-Jedłowniku, 
- Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzisławiu- Turzyczce, 
- Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl.  

Inwestycja obejmuje również zastosowanie opraw LED oraz inst. OZE (SKM) 
Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu kluczowego, za jaki uznano zbyt wysoką energochł. i niezadowalający poziom wskaźników emisyjności 
budynków użyt. publicznej na terenie Wodzisławia Śl. Kluczowe korzyści wynikające z realizacji projektu obejmują zmniejszenie zapotrzebowania na 

energię cieplną i elektr. w budynkach, co przełoży się na obniżenie kosztów utrzymania, a także znaczącą poprawę komfortu użytkowników.

26 MIASTO RYDUŁTOWY

Przyłączenie budynków 
mieszkalnych na Osiedlu 
Karola w Rydułtowach do 

ciepłociągu wraz z ich 
termomodernizacją

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej 9 parterowych budynków wielorodzinnych 
wchodzących w skład Osiedla Karola w Rydułtowach - pogórniczego osiedla robotniczego. W każdym z 9 budynków wydzielone są po 4 mieszkania - 

lokale socjalne oraz mieszkania komunalne udostępniane na szczególnych warunkach. Termomodernizacja obejmuje przede wszystkim: 
- ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych; 

- ocieplenie styrodurem ścian zewnętrznych piwnic oraz ścian przy gruncie; 
- ocieplenie wełną mineralną dachów wraz z wymianą konstrukcji dachów; 

- ocieplenie styropianem podłóg drewnianych na gruncie; 
- wymianę drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na okna i drzwi o lepszym współczynniku przenikania ciepła; 

- modernizację systemu grzewczego wszystkich budynków przez podłączenie ich do miejskiej sieci ciepłowniczej; wykonanie instalacji ciepłej wody 
użytkowej poprzez montaż podgrzewaczy elektrycznych.

27 GMINA BRENNA

Termomodernizacji 
budynku Zakładu 

Budżetowego Gospodarki 
Komunalnej w Brennej z 

wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł 

energii

Projekt polega na działaniach zmierzających do poprawy efektywności energetycznej w budynku przy ul. Wyzwolenia 34 w Brennej, polegających na: 
termomodernizacji ścian, stropu, wymianie systemu grzewczego z wymianą źródła ciepła, montażu OZE w zmodernizowanym energetycznie budynku.

28 GMINA  MYSZKÓW

Wymiana systemów 
grzewczych c.o. na 

systemy ekologiczne na 
terenie Gminy Myszków

Przedmiotem inwestycji jest realizacja projektu parasolowego, polegającego na wymianie tradycyjnych systemów grzewczych c.o. i montażu 
ekologicznych instalacji służących do produkcji energii cieplnej, w tym instalacji OZE w 110 budynkach, należących do Mieszkańców Gminy Myszków. 

Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest likwidacja „niskiej emisji” z indywidualnych źródeł ciepła w Gminie 
Myszków. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów 
bezpośrednich, które są odpowiedzią na zdefiniowane problemy: 
- zwiększenie produkcji energii z instalacji OZE (kotły na pellet), 
- redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, 

- poprawa warunków użytkowania obiektów oraz zwiększenie komfortu życia Mieszkańców. 
Korzyści z przeprowadzenia prac zastąpienia tradycyjnych nośników energii (w tym głównie węgla) na ekologiczne: biomasę oraz gaz odniosą przede 

wszystkim Mieszkańcy. 

29 GMINA OŻAROWICE

Termomodernizacja 
budynków mieszkalnych, 

wielorodzinnych w Gminie 
Ożarowice

Projekt zakłada termomodernizację czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarowice.  
Planowane prace zakładają docieplenie budynków, modernizację systemów c.o., systemów c.w.u. oraz zamontowanie instalacji OZE (fotowoltaika). 

Realizacja projektu ma na celu izolację termiczną pomieszczeń oraz poprawę warunków termicznych obiektów, a także podniesienie komfortu 
użytkowania budynków, jak również zmniejszenie zapotrzebowania na energię konieczną do ich ogrzewania. Ponadto, realizacja projektu przyczyni 
się do rozwiązania jednego z głównych problemów związanych z ochroną powietrza tj. ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz niskiej 

efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

30
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL 
SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU

Termomodernizacja 
obiektów SPZOZ WSS Nr 3 

w Rybniku

Realizacja projektu związana jest z: 
A. wymianą istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w pawilonach 3,4 i 5 szpitala. 

Powyższe działanie ma na celu zabezpieczenie pomieszczeń pawilonów przed nadmiernymi stratami ciepła, a co za tym idzie polepszenie komfortu 
cieplnego pacjentów i personelu. Ponadto wymiana okien wraz z montażem parapetów uchroni wnętrza pawilonów przed ich zalewaniem przez wody 

opadowe. 
B. przebudowę istniejących rozdzielaczy ciepła pawilonów 3, 4 i 5 oraz zabudowę zaworów termostatycznych z ogranicznikiem przepływu wraz z 

głowicami oraz zaworów odcinających na instalacji powrotnej – co pozwoli podnieść sprawność instalacji centralnego ogrzewania. 
Projekt przyczyni się do: 

- redukcji emisji CO2 o 31,61% w stosunku do stanu obecnego. 
- zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczenie strat ciepła, zmniejszenia kosztów związanych z 

wykorzystaniem energii cieplnej.

31 WSPÓLNOTA LOKALOWA

"Modernizacja 
energetyczna budynku 

użyteczności publicznej 
przy Alei Niepodległości 
20/22 w Częstochowie 

oraz opracowanie zakresu 
oszczędności energii i 

określenie efektywności 
energetycznej udziału 
odnawialnych źródeł".

Projekt zlokalizowany jest w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w miejscowości Częstochowa. 
Przedmiotem projektu jest modernizacja budynku użyteczności publicznej połączona  z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

Grupą docelową projektu stanowi społeczność lokalna gminy Częstochowa  tj. użytkownicy obiektów. W szczególności są to społeczność lokalna gmin 
Częstochowa. 

Zadanie polegać będzie na podpisaniu umowy z wykonawcą zadania dot. modernizacji budynku użyteczności publicznej przy Alei Niepodległości 
20/22 w Częstochowie i odbioru ww. prac. Cel gł. projektu to: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ”.  
Roboty bud.temomod. obej.będą zakres zg. z opisem tech.do projektu bud.i technologią. 

Przed.oprac. jest projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 8,84 kWp. 
Projekt swoim zakresem obejmuje: 

- Linie kablowe NN – wew. linie zasilające; 
- Konstr.wsporcze; 
- Moduły fotow.; 
- Inwertery DC

32 DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH 
POWIATU

Termomodernizacja ZS nr 
4 oraz budynku przy ul. 
Łączna 35 w Dąbrowie 

Górniczej

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna 2 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, 
obejmująca niżej wymienione prace termomodernizacyjne: 

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, stropodachów i dachu, 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

- budowę wentylacji mechanicznej, 
- modernizację systemu przygotowania c.w.u. - wymianę instalacji c.w.u., izolację przewodów zgodnie z WT, montaż perlatorów, 

- modernizacja systemu ogrzewczego – wymianę instalacji c.o., w tym montaż grzejników z zaworami termostatycznymi, izolacja przewodów zgodnie 
z WT, montaż systemu monitorowania i sterowania instalacją c.o.; 

- wymianę istniejącego oświetlenia na LED z zastosowaniem sterowania czujnikami ruchu oraz przygotowanie dokumentacji, nadzór autorski i 
inwestorki oraz promocja projektu. 

Inwestycja przyczynia się do redukcji emisji CO2 o 1004,37 Mg/rok oraz redukcji PM10 o 0,74 tony/rok.

33 GMINA WISŁA

Termomodernizacja, 
modernizacja instalacji 

c.o. wraz z wymianą 
źródeł ciepła w budynkach 
użyteczności publicznej w 

Gminie Wisła

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację dwóch budynków należących do Urzędu 
Gminy w Wiśle- Urząd Miasta oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Zakres rzeczowy projektu w przypadku budynku UM: termomodernizacja poprzez 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie, izolacja dachu, wymiana więźbyoraz wymiana instalacji c.o, montaż pompy ciepła. Natomiast w 
OSP Jawornik:termomodernizacja poprzez wymianę stolarki oraz ocieplenie, wymianę instalacji c.o, montaż pompy ciepła. 
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń do powietrza 

poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności 
energetycznej. Uzyska się mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, czego efektem będzie zmniejszenie ilości gazów pochodzących z procesu spalania 

do atmosfery.

34 Gmina Siemianowice Śląskie

Niskoenergetyczne 
budynki użyteczności 

publicznej (ZSTiO Meritum 
i UM przy ul. 

Michałkowickiej w 
Siemianowicach  Śląskich)

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w zasobie Miasta Siemianowice Śląskie, tj. ZSTiO 
"MERITUM":  

Budynek szkoły poprzez: 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

- docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i dachu nad salą gimnastyczną, 
- modernizację instalacji grzewczej c.o. i c.w.u., 

Budynek warsztatu poprzez: 
- docieplenie przegród, stropodachów i ścian zewnętrznych,  

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
- wprowadzenie wentylacji kontrolowanej,  

- wymianę instalacji c.o., 
Budynek UM przy ulicy Michałkowickiej 105 poprzez: 

- ocieplenie dachów, ścian zewnętrznych, 
- ocieplenie i izolację przeciwwilgociową w części podpiwniczonej, 

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
- wymianę oświetlenia wbudowanego na LED, 

- wymianę instalacji c.o., 
- zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, 

- wykonanie prac odtworzeniowych wewnątrz i na zewnątrz. 

PROJEKTY GRANTOWE
LP. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Krótki opis projektu

1 GMINA  MYSZKÓW

Wymiana systemów 
grzewczych c.o. na 

systemy ekologiczne w 
formule grantowej w 

Gminie Myszków

Projekt będzie realizowany w formule grantowej – beneficjentem jest Gmina Myszków, a ostatecznymi odbiorcami wsparcia – osoby fizyczne 
zamieszkujące na jej terytorium. W ramach projektu zostanie zrealizowana wymiana starych źródeł ciepła w 120 jednorodzinnych budynkach 

mieszkalnych na nowoczesne kotły na gaz (76 szt.) i biomasę (44 szt.). Grantobiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła w 
maksymalnej wysokości 8 100 zł. 

Do celów projektu należą m.in.: poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, ograniczenie niskiej emisji, zwiększenie ilości 
energii cieplnej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. 

Projekt będzie realizowany w latach 2018-2019. Całkowite nakłady inwestycyjne wynoszą 1 087 130,00 zł, w tym wydatki kwalifikowalne: 1 065 
605,00 zł. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z dotacji EFRR w wysokości 1 012 324,75 zł, czyli 95,00% kosztów kwalifikowalnych oraz środków 

własnych beneficjenta (krajowe środki publiczne) w wysokości 74 805,25 zł.

2 GMINA KŁOBUCK

Wymiana źródeł ciepła w 
indywidualnych 
gospodarstwach 

domowych na terenie 
Gminy Kłobuck

Projekt będzie polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię biomasy do wytwarzania energii cieplnej ( kotły na pellet ) 
oraz montażu kotłów gazowych na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Kłobuck.

3 Gmina Starcza

Wymiana źródeł ciepła w 
indywidualnych 
gospodarstwach 

domowych na terenie 
Gminy Starcza

Projekt będzie polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię biomasy do wytwarzania energii cieplnej ( kotły na pellet ) 
oraz montażu kotłów gazowych na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Starcza.

4 GMINA LĘDZINY

Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 

jednorodzinnych w Gminie 
Lędziny

Zakres projektu obejmuje demontaż nieefektywnych ekologicznie pieców/kotłów/palenisk łącznie z wymianą źródła ciepła na źródło o zwiększonej 
sprawności ekologicznej - zakup i montaż kotła/pieca zasilanego gazem lub biomasą w postaci pelletu wraz z niezbędnymi pracami w zakresie 

dostosowania instalacji grzewczej, elektrycznej do współpracy z nowym źródłem ciepła. 

Inwestycja przyczyni się do  zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach 
stanowiących własność Grantobiorcy.


