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Renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 
31, 33, 35 w Jeleniej Górze 

 
 

TERMINARZ REALIZACJI ZADANIA 

Zadanie Kwota Termin 
Zawarcie umowy z Wykonawcą 
na roboty budowlane 855 467,02 PLN 28.07.2010 r. 
Zawarcie umowy z InŜynierem 
Kontraktu  21 891,07 PLN 29.06.2010 r. 
Podpisanie umowy o 
dofinansowanie projektu pn. 
„Renowacja budynków 
socjalnych przy ul. Lwóweckiej 
19, 21, 29, 31, 33, 35” w 
Jeleniej Górze” 

1 225 881,60 PLN 15.06.2010 r. 

Decyzja o dofinansowaniu 
zgodnie z Uchwałą nr 
4140/III/10 

 
~ 

30.03.2010 r. 

ZłoŜenie wniosku o 
dofinansowanie projektu pn. 
„Renowacja budynków 
socjalnych przy ul. Lwóweckiej 
19, 21, 29, 31, 33, 35” w 
Jeleniej Górze” 

 
 
~ 
 

07.09.2009 r. 

 
 

Projekt zlokalizowany jest we wschodniej część obszaru wyznaczonego w LPR  
i obejmuje przebudowę budynków zlokalizowanych  przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 
35 w Jeleniej Górze polegającą na: 
 

• Wykonaniu ocieplenia ścian płyta fasadowa styropianowa grubości 15 cm z tynkiem, 
• Wymianę stolarki zewnętrznej, 
• Ocieplenia stropodachu i naprawa dachów, 
• Wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 
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a) Prace przy budynkach nr 19/21: 
• Wymianę stolarki zewnętrznej, (wymiana stolarki okiennej 78 szt., wymiana stolarki 

drzwiowej szt.2) 
• Wykonanie ocieplenia ścian płyta fasadowa styropianowa grubości 15 cm z tynkiem, 

o łącznej powierzchni 645,24 m2 
• Ocieplenia stropodachu i naprawa dachów o łącznej powierzchni 727,96 m2, 
• Wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 

 
b) Prace przy budynku nr 29: 

• Wykonanie ocieplenia ścian płyta fasadowa styropianowa grubości 15 cm z tynkiem, 
o łącznej powierzchni 381,10 m2, 

• Wymianę stolarki zewnętrznej, (wymiana stolarki okiennej 39 szt., wymiana stolarki 
drzwiowej szt.1) 

• Ocieplenia stropodachu i naprawa dachów o łącznej powierzchni 365,13 m2, 
• Wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 

 
c) Prace przy budynku nr 31: 

• Wykonanie ocieplenia ścian płyta fasadowa styropianowa grubości 15 cm z tynkiem, 
o łącznej powierzchni 381,10 m2 

• Wymianę stolarki zewnętrznej, (wymiana stolarki okiennej 39 szt., wymiana stolarki 
drzwiowej szt.1) 

• Ocieplenia stropodachu i naprawa dachów o łącznej powierzchni 365,13 m2 
• Wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 

 
d) Prace przy budynku nr 33: 

• Wykonanie ocieplenia ścian płyta fasadowa styropianowa grubości 15 cm z tynkiem, 
o łącznej powierzchni 381,10 m2 

• Wymianę stolarki zewnętrznej, (wymiana stolarki okiennej 39 szt., wymiana stolarki 
drzwiowej szt.1) 

• Ocieplenia stropodachu i naprawa dachów o łącznej powierzchni 365,13 m2, 
• Wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 

 
e) Prace przy budynku nr 35: 

• Wykonanie ocieplenia ścian płyta fasadowa styropianowa grubości 15 cm z tynkiem, 
o łącznej powierzchni 378,08 m2 

• Wymianę stolarki zewnętrznej, (wymiana stolarki okiennej 39 szt., wymiana stolarki 
drzwiowej szt.1) 

• Ocieplenia stropodachu i naprawa dachów o łącznej powierzchni 365,13 m2, 
• Wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 
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Przedmiotowy projekt obejmuje działania z dziedziny mieszkalnictwa w zakresie 
renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych i nie dotyczy 
przygotowania do uŜytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego 
standardu. Jednostka zaangaŜowaną w realizacje projektu będzie jednostka organizacyjna 
Miasta Jelenia Góra tj. Zakład Gospodarki Lokalowej „Północ”.  
 

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn.: „Renowacja budynków socjalnych 
przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35 w Jeleniej Górze” nr UDA-RPDS.09.01.00-02-
100/09-00 z dnia 15.06.2010 r. zawartą z Województwem Dolnośląskim w ramach  Priorytetu 
9 „Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)”, Działania 9.1 
„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyŜej 10 tysięcy 
mieszkańców” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2007-2013:  
 

• Całkowita wartość Projektu wynosi  -     1 225 861,60 PLN; 
• Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej  -  708 353,10 PLN stanowiące nie 

więcej niŜ 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.  
• Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu- 31.08.2011 r.  

 

 


