
 

 
 
 
 
 
 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska 
 

Renowacja budynków przy ul. Osiedle Robotnicze 11, 13, 15 w Jeleniej Górze 
pozytywnie wpłynie na estetykę zabudowy zdegradowanych obszarów miasta. 

 

Realizacja Projektu „Renowacja budynków przy ul. Osiedle Robotnicze 11, 13, 15 w Jeleniej Górze w ramach Priorytetu nr 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich 
na terenie Dolnego Śląska (Miasta)” - Działanie 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

 

Całkowita wartość Projektu: 399.146,09 PLN   Wkład Unii Europejskiej: 237.687,66 PLN 

 
Trzyklatkowy wolnostojący budynek przy ul. Osiedle Robotnicze nr 11, 13, 15 w Jeleniej Górze jest 
budynkiem o czterech kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczonym, pokrytym 
stropodachem płaskim. Budynek wyposażony jest w instalację: wodociągową z sieci miejskiej, 
kanalizacyjną, elektryczną, gazową, ogrzewanie piecowe i c.o. etażowe.  
Każda z klatek budynku stanowi osobną nieruchomość.  
W ramach renowacji wykonano: 
a) jednokrotne krycie dachu papą termozgrzewalną wraz z przemalowaniem części obróbek 

blacharskich gzymsów i ogniomurów oraz wymianą rur spustowych; 
b) naprawę instalacji odgromowej; 
c) remont elewacji z dociepleniem i kolorystyką wraz z odbudową loggii; 
d) izolację ścian fundamentowych; 
e) wymianę części okienek piwnicznych w budynku; 
f) opaskę z otoczaka o szerokości 50 cm z krawężnikiem chodnikowym 
Renowacja budynku umożliwia poprawę parametrów energetycznych, poprawę warunków zamieszkania 
mieszkańców miasta oraz pozytywnie wpływa na estetykę zabudowy zdegradowanych obszarów miasta 

 

BENEFICJENT:                                                                                            
Miasto Jelenia Góra,                                                                                            
Plac Ratuszowy 58, 58 – 500 Jelenia Góra                                                               
telefon: (75) 75 46 103; faks: (75) 75 46 119;                                                         

             e-mail: sekretariat_um@jeleniagora.pl                                                                                                

 

UŻYTKOWNIK: 
1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Osiedle Robotnicze nr 11, 58-500 Jelenia Góra  
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Osiedle Robotnicze nr 13, 58-500 Jelenia Góra 
3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Osiedle Robotnicze nr 15, 58-500 Jelenia Góra  

 
  
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Dolno śląskiego na lata 2007-2013 

 

 
 



Renowacja budynków przy ul. Osiedle Robotnicze 11, 13, 15 w Jeleniej Górze. 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
całkowita wartość projektu 399.146,09 PLN  
wkład Unii Europejskiej      237.687,66 PLN 
 
Wykonawcą robót jest firma DEK-POL   
Wartość robót budowlanych: 372.600,00 PLN 
Termin zakończenia robót do 31.10.2012 r. 
Roboty rozpoczęto 30.07.2012 r. 
 
Wykonawca zakończył jednokrotne krycie dachu papą termozgrzewalną, roboty ociepleniowe ścian budynku a obecnie wykonuje izolację ścian 
fundamentowych oraz renowację loggii. 
Zaawansowanie robót wynosi około 90% - stan na 18.10.2012 r.  
 

 


