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Załącznik 1 do LPR -  Projekty rewitalizacyjne Lista A 

L.
P. 

Nazwa 
projektu 

Nazwa 
wnioskodawcy 

Miejsce 
realizacji 
projektu 
(adres) 

Cel 
rewitalizacji 

Krótki opis problemu jaki ma rozwi ązać 
realizacja 
projektu 

Cel projektu Zakres rzeczowy 
projektu 

Wskaźnik 
produktu 

Własny 
wskaźnik 
produkt

u 

Wartość 
wskaźnika 
produktu 

Wskaźniki 
rezultatu 

Własny 
wskaźnik 
rezultatu 

Wartość 
wskaźnika 
rezultatu 

Sposób 
pomiaru 

wskaźników 

Szacowana 
wartość 
projektu 

1 

Rewalory
zacja 
bloku 
śródrynk
owego – 
przebudo

wa z 
rewitaliza

cją 
budynku 
Rynek 

39/40  w 
Świdnicy 

Gmina Miasto 
Świdnica 

RYNEK 2 

Budynek będący elementem staromiejskiej, 
zabytkowej zabudowy bloku 

śródrynkowego, w 
trakcie gruntownego remontu na przełomie 

lat 
60/70-tych ubiegłego stulecia, utracił swe 

reprezentacyjne walory pod względem 
architektonicznym, a także układu 
funkcjonalnego. Obecnie cztero-

kondygnacyjny 
budynek w znacznej części powierzchni 

użytkowych stanowi pustostan, bez 
możliwości 

jego prawidłowego zagospodarowania. 
Budynek 

wymaga rewaloryzacji elewacji z 
nawiązaniem do 

historycznego jego wystroju, a także 
wymiany 

dachu, obecnie pokrytego płytami 
eternitowymi. 

Celem realizacji 
projektu jest: 

1. nadanie budynkowi 
reprezentacyjnych, 
nawiązujących do 

istniejącej staromiejskiej 
zabudowy bloku 
sródrynkowego, 

walorów 
architektonicznych, 
2. zmiana układu 
funkcjonalnego, 

pozwalającego na 
właściwe jego 

zagospodarowanie, 
3. udostępnienie 

wszystkich kondygnacji 
budynku dla osób 

poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, 

4. zmiana układu 
funkcjonalnego 

umożliwiającego 
racjonalne 

wykorzystanie 
wszystkich jego 

kondygnacji. 

Przebudowa budynku z 
jego rewitalizacją: 
1. nada budynkowy 

nowe, reprezentacyjne 
walory architektoniczne, 

właściwe dla 
staromiejskiej, 

zabytkowej części 
miasta, 

2. pozwoli na racjonalne 
zagospodarowanie i 

użytkowanie budynku o 
funkcji biurowo-

handlowo-
gastronomicznej, z 

elementami powierzchni 
użyteczności publicznej 

38 Liczba 
wspartych 
obiektów, 
w których 
realizowan
e są usługi 
aktywizacji 
społecznoz
awodowej- 

szt. 

 1 

1 Liczba 
inwestycji 
zlokalizow
anych na 

przygotowa
nych 

terenach 
inwestycyj

nych 

 1 
Odebranie etapu 

budowy 
2 800 000,00 

Zlecenie w formie zapytania ofertowego opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Projekt 
planowany do złożenia w ramach naboru do Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP A). Z kwoty zaplanowanej w budżecie miasta na powyższe zadanie wydatkowano 71.725,00 zł  
na opracowanie dokumentacji projektowej.  

2 

Świdnick
ie 

podziemi
a - trasa 
edukacyj

ne 

Parafia 
Rzymsko-Katol. 
Św. Staniosława 

B.M. i 
Św. Wacława M. 

PL. ŚW. 
JANA 

PAWŁA II 
3 

Pogarszanie się stanu technicznego tuneli, 
które są pozostałościami po XVIII w. 
Twierdzy Świdnickiej oraz jednego z 
obiektów przykościelnych przy pl. św. 

Jana Pawła II, w którym powstanie 
centrum edukacji i spotkań. Na terenie nie 

ma podziemnej trasy edukacyjnej. 
Trasa będzie nowym produktem i żywa 
lekcją historii  dla dzieci  i młodzieży z 

terenu Świdnicy, a zarazem nową atrakcją 
kulturową na miejskich trasach 

turystycznych. Na terenie miasta brakuje 
obiektu, który integrowałby  dzieci i 
młodzież w celach edukacyjnych. Na 

trasie, w części podziemnej i naziemnej, 
powstanie ścieżka edukacyjna oraz 

interaktywne wystawy umożliwiające 
żywe poznanie ogromu bogactw śladów 
wielowiekowej historii, czego w obecnej 

chwili nie ma na terenie miasta. 

W ramach projektu, na 
bazie istniejących tuneli 

twierdzy Świdnickiej 
utworzona zostanie 

podziemna 
i naziemna trasa wraz z 

infrastrukturą do 
edukacji i centrum 

spotkań o charakterze 
edukacyjno-
kulturowym. 

Prace budowlano - 
remontowe obiektów: 
prace zw. z otwarciem 

tunelu w części 
podziemnej jak i 

naziemnej: wykonanie 
posadzek, renowacje 
ścian, sklepień, 

udrożnienie przewodów 
wentylacyjnych, wiejcie 

dla osób 
niepełnosprawnych, 

wykonanie chodników 
w części naziemnej, 

barierek. 
- remont obiektu 

przeznaczonego na 
centrum edukacyjne/ 
spotkań, wykonanie 

elewacji, dachu, 
wewnętrznych ścian,, 
korytarzy, schodów, 
zaplecza sanitarnego. 
- prace instalacyjne i 

wyposażenie obiektów: 
wykonanie instalacji 

oświetleniowej, 
wykonanie instalacji 

pod audio , 

40 Liczba 
wspartych 
obiektów 

infrastruktu
ry 

zlokalizow
anych na 

rewitalizow
anych 

obszarach - 
szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
osób 

zatrudnio
nych 

2 
protokoły 
odbioru 

3 000 000,00 
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przewodniki, 
monitoring, zakup i 
montaż wyposażenia 

ekspozycyjnego 

Projekt został złożony w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Oś Priorytetowa 2. W wyniku oceny projekt nie otrzymał dofinansowania. 

3 

Przebudo
wa 

śródmiejs
kiej 

przestrze
ni wnętrz 
kwartałó
w\"wspól

ne 
podwórka

\" w 
Świdnicy 

Gmina Miasto 
Świdnica 

RYNEK 2 

problem z komunikacją, regulacja 
uzbrojenia 

terenu, teren zdewastowany kumulujący 
patologiczną część społeczeństwa obszaru 

rewitalizacji 

Rewitalizacja 
śródmiejskiej 

przestrzeni wnętrz 
kwartałów\"wspólne 

podwórka\" w Świdnicy 
-ul.Grodzka-Kotlarska, 

Siostrzana-
Rynek,Franciszkańska-

Konopnickiej 

uzbrojenie terenu, 
utwardzenie 
nawierzchni, 

elementy małej 
architektury, oświetlenie 

, 
nasadzenia 

2 
Powierzchn

ia 
wspartych 
(przygotow

anych) 
terenów 

inwestycyj
nych- ha 

Liczba 
podwórek 
podlegają

cych 
rewitaliza

cji 

3 
25 Inny 

wskaźnik 

powierzc
hnia 

zrewitaliz
owanych 
podwórek 

11 tys m2 protokół odbioru 4 200 000,00 

Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, w wyniku którego podpisano umowy na 3 zadania: 1. „Obszar między ul. Grodzką i 
ul. Kotlarską”, 2.  „Obszar między ul. Siostrzana i Rynkiem”, 3. „Obszar między ul. Franciszkańską i ul. Konopnicką”. Projekt planowany do złożenia w ramach naboru do Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP A). Wydatkowano kwotę 31.488,00 zł na wykonanie projektu budowlanego kwartał Franciszkańska-Marii Konopnickiej. W posiadaniu Gminy jest pozwolenie na budowę.  

4 

Remont 
elewacji 

frontowej 
wraz 

docieplen
iem 

pozostały
ch ścian 
budynku 
Wspólnot

y 
Mieszkan

iowej 
przy 
ulicy 

Lelewela 
13 w 

Świdnicy
. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

ul. Lelewela 13, 
58-100 
Świdnica 

JOACHIM
A 

LELEWEL
A 

2 

Obecny stan techniczny budynku 
znajdującego się 

w wykazie zabytków wynika z deficytu 
prac 

remontowych oraz wysokiego stopnia 
degradacji 

starej zabudowy. W budynku brak jest 
rozwiązań 

technicznych umożliwiających efektywnie 
korzystanie z obiektu w szczególności w 

zakresie 
energooszczędności i ochrony środowiska. 
Elewacja budynku swoją estetyką odbiega 

od 
przestrzeni śródmiejskiej. 

Rewitalizacja budynku 
ma za zadanie 
podniesienie 

estetyki przestrzeni 
śródmiejskiej, 
podniesienie 

atrakcyjności centrum 
miasta, przeciwdziałanie 
marginalizacji obszaru 

śródmieścia, 
poprawienie 
efektywności 
energetycznej, 

zwiększenie komfortu 
cieplnego mieszkańców, 
zmniejszenie kosztów 
ogrzewania, redukcję 

emisji gazów 
cieplarnianych 

oraz zwiększenie 
wartości nieruchomości. 

Remont elewacji 
frontowej, remont 

elewacji 
pozostałych ścian wraz 

z dociepleniem. 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Powierzc
hnia 

zrewitaliz
owanego 
obszaru. 

100 

Pomiar 
wskaźnika 

będzie 
następował 

poprzez 
pomiar 

faktycznie 
zrewitalizowane
j powierzchni 
obszaru czyli 

pomiar 
wyremontowane

j powierzchni 
elewacji 
budynku 

wykazywanej 
procentowo w 
odniesieniu do 

całej 
powierzchni 

elewacji 
budynku. 

190 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  
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5 

Remont 
elewacji 

oraz 
klatki 

schodowe
j 

budynku 
wielorodz

innego 
Wspólnot

y 
Mieszkan

iowej 
przy 
ulicy 

Księcia 
Bolka 15 

w 
Świdnicy

. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

ul. Księcia Bolka 
15, 

58-100 Świdnica 

KSIĘCIA 
BOLKA 
ŚWIDNIC

KIEGO 

2 

Obecny stan techniczny budynku wynika z 
deficytu 

prac remontowych oraz wysokiego stopnia 
degradacji 

starej zabudowy. W budynku brak jest 
rozwiązań 

technicznych umożliwiających efektywnie 
korzystanie z obiektu w szczególności w 

zakresie 
energooszczędności i ochrony środowiska. 
Elewacja budynku swoją estetyką odbiega 

od 
przestrzeni śródmiejskiej.. 

Rewitalizacja budynku 
ma za zadanie 
podniesienie 

estetyki przestrzeni 
śródmiejskiej, 
podniesienie 

atrakcyjności centrum 
miasta, przeciwdziałanie 
marginalizacji obszaru 

śródmieścia, 
poprawienie 
efektywności 
energetycznej, 

zwiększenie komfortu 
cieplnego mieszkańców, 
zmniejszenie kosztów 
ogrzewania, redukcję 

emisji gazów 
cieplarnianych 

oraz zwiększenie 
wartości nieruchomości. 

Remont elewacji 
frontowej, remont 

elewacji 
pozostałych ścian wraz 

z dociepleniem. 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Powierzc
hnia 

zrewitaliz
owanego 
obszaru. 

100 

Pomiar 
wskaźnika 

będzie 
następował 

poprzez 
pomiar 

faktycznie 
zrewitalizowane
j powierzchni 
obszaru czyli 

pomiar 
wyremontowane

j powierzchni 
elewacji 
budynku 

wykazywanej 
procentowo w 
odniesieniu do 

całej 
powierzchni 

elewacji 
budynku. 

250 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

6 

Remont 
elewacji 
budynku 
Wspólnot

y 
Mieszkan

iowej 
przy Plac 
Drzymały 

11 w 
Świdnicy

. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Plac Drzymały 

11, 58-100 
Świdnica 

PL. 
MICHAŁA 
DRZYMA

ŁY 

2 

Obecny stan techniczny budynku wynika z 
deficytu 

prac remontowych oraz wysokiego stopnia 
degradacji 

starej zabudowy. W budynku brak jest 
rozwiązań 

technicznych umożliwiających efektywnie 
korzystanie z obiektu w szczególności w 

zakresie 
energooszczędności i ochrony środowiska. 
Elewacja budynku swoją estetyką odbiega 

od 
przestrzeni śródmiejskiej oraz sąsiedniej 

zabudowy. Budynek nr 10 innej Wspólnoty 
Mieszkaniowej w bezpośredniej 

zabudowie posiada 
już elewację po remoncie. 

Rewitalizacja budynku 
ma za zadanie 
podniesienie 

estetyki przestrzeni 
śródmiejskiej, 
podniesienie 

atrakcyjności centrum 
miasta, przeciwdziałanie 
marginalizacji obszaru 

śródmieścia, 
poprawienie 
efektywności 
energetycznej, 

zwiększenie komfortu 
cieplnego mieszkańców, 
zmniejszenie kosztów 
ogrzewania, redukcję 

emisji gazów 
cieplarnianych 

oraz zwiększenie 
wartości nieruchomości. 

Remont elewacji 
frontowej oraz 

docieplenie 
pozostałych ścian 

elewacji. 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Powierzc
hnia 

zrewitaliz
owanego 
obszaru. 

100 

Pomiar 
wskaźnika 

będzie 
następował 

poprzez 
pomiar 

faktycznie 
zrewitalizowane
j powierzchni 
obszaru czyli 

pomiar 
wyremontowane

j powierzchni 
elewacji 
budynku 

wykazywanej 
procentowo w 
odniesieniu do 

całej 
powierzchni 

elewacji 
budynku. 

110 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  
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7 

Remont 
elewacji 
budynku 
Wspólnot

y 
Mieszkan

iowej 
przy 
ulicy 

Księżnej 
Agnieszk
i 1 i Plac 
Świętej 

Małgorza
ty 6 w 
Świdnicy

. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
ul. Księżnej 
Agnieszki 

1, Plac Świętej 
Małgorzaty 6, 

58-100 Świdnica 

KSIĘŻNEJ 
AGNIESZ

KI 
2 

Obecny stan techniczny budynku wynika z 
deficytu 

prac remontowych oraz wysokiego stopnia 
degradacji 

starej zabudowy. W budynku brak jest 
rozwiązań 

technicznych umożliwiających efektywnie 
korzystanie z obiektu w szczególności w 

zakresie 
energooszczędności i ochrony środowiska. 
Elewacja budynku swoją estetyką odbiega 

od 
przestrzeni śródmiejskiej, sąsiedniej 

zabudowy 
oraz całego Placu Świętej Małgorzaty 

stanowiącego waży punkt przesiadkowy 
dla 

pasażerów komunikacji międzymiastowej i 
miejskiej. 

Rewitalizacja budynku 
ma za zadanie 
podniesienie 

estetyki przestrzeni 
śródmiejskiej, 
podniesienie 

atrakcyjności centrum 
miasta, przeciwdziałanie 
marginalizacji obszaru 

śródmieścia, 
poprawienie 
efektywności 
energetycznej, 

zwiększenie komfortu 
cieplnego mieszkańców, 
zmniejszenie kosztów 
ogrzewania, redukcję 

emisji gazów 
cieplarnianych 

oraz zwiększenie 
wartości nieruchomości. 

Remont 
elewacji stanowiłby 

estetyczne dopełnienie 
wykonanej w ostatnich 

latach przebudowy 
infrastruktury 

komunikacyjnej, 
budowy placu 

zieleni wraz z fontanną 
oraz placu zabaw. 

Remont elewacji wraz 
dociepleniem. 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Powierzc
hnia 

zrewitaliz
owanego 
obszaru. 

100 

Pomiar 
wskaźnika 

będzie 
następował 

poprzez 
pomiar 

faktycznie 
zrewitalizowane
j powierzchni 
obszaru czyli 

pomiar 
wyremontowane

j powierzchni 
elewacji 
budynku 

wykazywanej 
procentowo w 
odniesieniu do 

całej 
powierzchni 

elewacji 
budynku. 

244 500,00 

Projekt złożony w wyniku naboru w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych). Całkowita 
wartość projektu: 246 751,83 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 160 364,01 zł.  Nabór zakończono 2016-12-30.  

8 

Remont 
elewacji 
budynku 
Wspólnot

y 
Mieszkan

iowej 
przy 
ulicy 

Rynek 1 
w 

Świdnicy
. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

ul. Rynek 1, 58-
100 

Świdnica 

RYNEK 2 

Obecny stan techniczny budynku 
znajdującego się 

w wykazie zabytków wynika z deficytu 
prac 

remontowych oraz wysokiego stopnia 
degradacji 

starej zabudowy. W budynku brak jest 
rozwiązań 

technicznych umożliwiających efektywnie 
korzystanie z obiektu w szczególności w 

zakresie 
energooszczędności i ochrony środowiska. 
Elewacja budynku swoją estetyką odbiega 

od 
przestrzeni śródmiejskiej. 

Rewitalizacja budynku 
ma za zadanie 
podniesienie 

estetyki przestrzeni 
śródmiejskiej, 
podniesienie 

atrakcyjności centrum 
miasta, przeciwdziałanie 
marginalizacji obszaru 

śródmieścia, 
poprawienie 
efektywności 
energetycznej, 

zwiększenie komfortu 
cieplnego mieszkańców, 
zmniejszenie kosztów 
ogrzewania, redukcję 

emisji gazów 
cieplarnianych 

oraz zwiększenie 
wartości nieruchomości. 

Remont elewacji 
budynku. 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Powierzc
hnia 

zrewitaliz
owanego 
obszaru. 

100 

Pomiar 
wskaźnika 

będzie 
następował 

poprzez 
pomiar 

faktycznie 
zrewitalizowane
j powierzchni 
obszaru czyli 

pomiar 
wyremontowane

j powierzchni 
elewacji 
budynku 

wykazywanej 
procentowo w 
odniesieniu do 

całej 
powierzchni 

elewacji 
budynku. 

190 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  
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9 

Remont 
budynku 
mieszkal

nego 
wielorodz

innego 
Wspólnot

y 
Mieszkan

iowej 
przy 
ulicy 

Wrocław
skiej 

4-4a w 
Świdnicy 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
ul. Wrocławska 

4-4a, 
58-100 Świdnica 

WROCŁA
WSKA 

2 

Obecna estetyka budynku wynikła z 
deficytu prac 

remontowych oraz wysokiego stopnia 
degradacji 

starej zabudowy. Budynek aktualnym 
wyglądem 

odstaje dalece od ogólnej estetyki 
sąsiedniej 

zabudowy oraz rejonu Placu Wolności. 
Nieszczelne 

pokrycie dachowe stwarza dyskomfort 
mieszkańcom 

ostatniego piętra oraz powoduje degradację 
więźby dachowej budynku. Przestarzała 
instalacja elektryczna wymaga wymiany 

stolarki 
oraz zastosowania nowych technologii 

oświetlenia 
energooszczędnego. Nieszczelne okna 

klatki 
schodowej oraz zniszczone upływem czasu 

drzwi 
powodują wychładzanie klatki schodowej, 

a tym 
samym straty energii potrzebnej do 

ogrzania lokali 
mieszkalnych. Klatka schodowa wraz ze 

schodami 
wymaga remontu kapitalnego. 

Rewitalizacja budynku 
ma za zadanie 
podniesienie 

estetyki przestrzeni 
śródmiejskiej, 
podniesienie 

atrakcyjności centrum 
miasta, przeciwdziałanie 
marginalizacji obszaru 

śródmieścia, 
poprawienie 
efektywności 
energetycznej, 

zwiększenie komfortu 
cieplnego mieszkańców, 
zmniejszenie kosztów 
ogrzewania, redukcję 

emisji gazów 
cieplarnianych 

oraz zwiększenie 
wartości nieruchomości. 

Remont dachu 
papowego wraz z 

dociepleniem, 
wymiana instalacji 

elektrycznej na 
częściach 

wspólnych, remont 
elewacji budynku wraz 

z 
dociepleniem, remont 

klatki schodowej, 
wymiana 

stolarki klatki 
schodowej, remont 

bramy 
wejściowej oraz 
wymiana drzwi 
wejściowych do 

oficyny. 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Powierzc
hnia 

zrewitaliz
owanego 
obszaru. 

100 

Pomiar 
wskaźnika 

będzie 
następował 

poprzez 
pomiar 

faktycznie 
zrewitalizowane
j powierzchni 
obszaru czyli 

pomiar 
wyremontowane

j powierzchni 
elewacji 
budynku 

wykazywanej 
procentowo w 
odniesieniu do 

całej 
powierzchni 

elewacji 
budynku. 

310 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

10 

Remont 
budynku 
Wspólnot

y 
Mieszkan

iowej 
przy 
ulicy 

Przechod
niej 12 w 
Świdnicy

. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
ul. Przechodnia 

12, 
58-100 Świdnica 

PRZECHO
DNIA 

2 

Obecna estetyka budynku wynikła z 
deficytu prac remontowych oraz 
wysokiego stopnia degradacji 

starej zabudowy. Zabudowa ciągła ulicy 
Przechodniej aktualnym wyglądem odstaje 

od ogólnej estetyki sąsiednich ulic oraz 
całego śródmieścia. Budynek nr 12 wraz z 
sąsiednim budynkiem nr 14 są najbardziej 

widoczną zabudową całej ulicy 
Przechodniej. Bezpośrednio 

przed wejściem do budynku znajduje się 
miejski parking oraz ciąg komunikacyjny 
łączący ulicę I-go Maja z ulicą Teatralną, 

Pułaskiego oraz Bohaterów Getta. 
Budynek wymaga przeprowadzenia 

kapitalnego remontu dachu, któy w chwili 
obecnej jest nieszczelny, pilnej wymiany 

wymaga również 
świetlik dachowy. Nieszczelne pokrycie 

dachowe stwarza dyskomfort 
mieszkańcom ostatniego piętra 

oraz powoduje degradację więźby 
dachowej. Przestarzała instalacja 

elektryczna wymaga wymiany oraz 
zastosowania nowych technologii 

oświetlenia energooszczędnego. Klatka 
schodowa wraz ze schodami wymaga 

remontu kapitalnego. 

Rewitalizacja budynku 
ma za zadanie 
podniesienie 

estetyki przestrzeni 
śródmiejskiej, 
podniesienie 

atrakcyjności centrum 
miasta, przeciwdziałanie 
marginalizacji obszaru 

śródmieścia, 
poprawienie 
efektywności 
energetycznej, 

zwiększenie komfortu 
cieplnego mieszkańców, 
zmniejszenie kosztów 
ogrzewania, redukcję 

emisji gazów 
cieplarnianych 

oraz zwiększenie 
wartości nieruchomości. 

Remont świetlika 
dachowego, remont 

dachu 
papowego, wymiana 

instalacji elektrycznej na 
częściach wspólnych, 

remont elewacji 
budynku 

wraz z dociepleniem, 
remont klatki 
schodowej. 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Powierzc
hnia 

zrewitaliz
owanego 
obszaru. 

100 

Pomiar 
wskaźnika 

będzie 
następował 

poprzez 
pomiar 

faktycznie 
zrewitalizowane
j powierzchni 
obszaru czyli 

pomiar 
wyremontowane

j powierzchni 
elewacji 
budynku 

wykazywanej 
procentowo w 
odniesieniu do 

całej 
powierzchni 

elewacji 
budynku. 

120 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  



6 
 

11 

Remont 
elewacji 

oraz 
remont 
klatki 

schodowe
j 

budynku 
Wspólnot

y 
Mieszkan

iowej 
przy 
ulicy 

Lelewela 
14-14a w 
Świdnicy

. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

ul. Lelewela 14-
14a, 

58-100 Świdnica 

JOACHIM
A 

LELEWEL
A 

2 

Obecny stan techniczny budynku 
znajdującego się 

w wykazie zabytków wynika z deficytu 
prac 

remontowych oraz wysokiego stopnia 
degradacji 

starej zabudowy. W budynku brak jest 
rozwiązań 

technicznych umożliwiających efektywnie 
korzystanie z obiektu w szczególności w 

zakresie 
energooszczędności i ochrony środowiska. 
Elewacja budynku swoją estetyką odbiega 

od 
przestrzeni śródmiejskiej. 

Rewitalizacja budynku 
ma za zadanie 
podniesienie 

estetyki przestrzeni 
śródmiejskiej, 
podniesienie 

atrakcyjności centrum 
miasta, przeciwdziałanie 
marginalizacji obszaru 

śródmieścia, 
poprawienie 
efektywności 
energetycznej, 

zwiększenie komfortu 
cieplnego mieszkańców, 
zmniejszenie kosztów 
ogrzewania, redukcję 

emisji gazów 
cieplarnianych 

oraz zwiększenie 
wartości nieruchomości. 

Remont elewacji wraz 
dociepleniem, remont 

klatki 
schodowej oficyny. 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Powierzc
hnia 

zrewitaliz
owanego 
obszaru. 

100 

Pomiar 
wskaźnika 

będzie 
następował 

poprzez 
pomiar 

faktycznie 
zrewitalizowane
j powierzchni 
obszaru czyli 

pomiar 
wyremontowane

j powierzchni 
elewacji 
budynku 

wykazywanej 
procentowo w 
odniesieniu do 

całej 
powierzchni 

elewacji 
budynku. 

190 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

12 

Remont 
elewacji 
budynku 

oraz 
klatki 

schodowe
j 

Wspólnot
y 

Mieszkan
iowej 
przy 
ulicy 

Grodzkiej 
5 w 

Świdnicy
. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
ul. Grodzka 5, 

58-100 
Świdnica 

GRODZK
A 

2 

Obecny stan techniczny budynku 
zabytkowego wynika 

z deficytu prac remontowych oraz 
wysokiego stopnia 

degradacji starej zabudowy. W budynku 
brak jest 

rozwiązań technicznych umożliwiających 
efektywnie korzystanie z obiektu w 

szczególności 
w zakresie energooszczędności i ochrony 
środowiska. Elewacja budynku swoją 

estetyką 
odbiega od przestrzeni śródmiejskiej. 

Klatka 
schodowa wymaga remontu. 

Rewitalizacja budynku 
ma za zadanie 
podniesienie 

estetyki przestrzeni 
śródmiejskiej, 
podniesienie 

atrakcyjności centrum 
miasta, przeciwdziałanie 
marginalizacji obszaru 

śródmieścia, 
poprawienie 
efektywności 
energetycznej, 

zwiększenie komfortu 
cieplnego mieszkańców, 
zmniejszenie kosztów 
ogrzewania, redukcję 

emisji gazów 
cieplarnianych 

oraz zwiększenie 
wartości nieruchomości. 

Remont elewacji 
frontowej, remont 

elewacji tylnej 
wraz z dociepleniem, 

remont klatki 
schodowej. 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Powierzc
hnia 

zrewitaliz
owanego 
obszaru. 

100 

Pomiar 
wskaźnika 

będzie 
następował 

poprzez 
pomiar 

faktycznie 
zrewitalizowane
j powierzchni 
obszaru czyli 

pomiar 
wyremontowane

j powierzchni 
elewacji 
budynku 

wykazywanej 
procentowo w 
odniesieniu do 

całej 
powierzchni 

elewacji 
budynku. 

294 809,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
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Nabór zakończono 2016-12-30.  

13 

Remont 
elewacja 

z 
docieplen

iem 
Wspólnot

y 
Mieszkan

iowej 
przy ul. 

Budowla
nej 4 w 
Świdnicy

. 
Działka 
nr 2144. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy ul. 
Budowlanej 4 

BUDOWL
ANA 

2 

Ściany budynku nie spełniają wymagań 
izolacyjności cieplnej powodując 

zwiększone 
zużycia ciepła. Zatrzymanie stopniowej 

degradacji zabytkowej elewacji oraz 
odnowa 

zachowanych detali architektonicznych 

Osiągnięcie 
współczesnych 

współczynników 
izolacyjności cieplnej. 

Wymiana uszkodzonych 
tynków, uzupełnienie 
brakujących tynków 

13 Liczba 
zmodernizo

wanych 
energetycz

nie 
budynków- 

szt. 

 1 

2 Ilość 
zaoszczędz
onej energii 

cieplnej 
(GJ/rok) 

 10 

Różnica zużycia 
energii cieplnej 

przez 
realizacją 

projektu i po 
realizacji 
projektu 

105 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

14 

Odnowie
nie i 

ociepleni
e 

elewacji 
wielorodz

innego 
budynku 
mieszkal
nego przy 

ul. 
Długiej 
29 w 

Świdnicy
. Działka 
nr 2090. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
przy ul Długiej 

29 

DŁUGA 2 

Ściany budynku nie spełniają wymagań 
izolacyjności cieplnej powodując 

zwiększone 
zużycia ciepła. Zatrzymanie stopniowej 

degradacji zabytkowej elewacji oraz 
odnowa 

zachowanych detali architektonicznych. 

Osiągnięcie 
współczesnych 

współczynników 
izolacyjności cieplnej. 

-odbicie i uzupełnienie 
uszkodzonych 

tynków,-wykonanie 
ocieplenia ścian,-

malowanie 
ścian,-remont drzwi,-

remont klatki schodowej 

13 Liczba 
zmodernizo

wanych 
energetycz

nie 
budynków- 

szt. 

 1 

2 Ilość 
zaoszczędz
onej energii 

cieplnej 
(GJ/rok) 

 10 

Różnica zużycia 
energii cieplnej 

przed 
realizacją 

projektu / Uo= 
1,52 W/m2*K i 

po 
realizacji 
Uo=0,35 
W/m2*K 

120 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

15 

Remont 
elewacji i 

klatki 
schodowe
j wraz z 
wymianą 
instalacją 
gazową 

w 
budynku 
przy ul. 

Kazimier
za 

Pułaskieg
o nr 17 w 
Świdnicy

. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy ul. 
Kazimierza 

Pułaskiego 17 w 
Świdnicy 

KAZIMIE
RZA 

PUŁASKI
EGO 

2 

Potrzeba realizacji projektu wynika z faktu 
złego stanu technicznego elewacji, klatki 

schodowej budynku oraz instalacji 
gazowej. 

Realizacja projektu ma 
na celu powstrzymanie 

dalszej degradacji 
elewacji i klatki 

schodowej 
oraz poprawienie ich 
stanu estetycznego 

(wizualnego). Wymiana 
instalacji gazowej ma na 

celu wyeliminowanie 
niebezpieczeństwa dla 
mieszkańców budynku. 

1. Opracowanie 
niezbędnej 

dokumentacji 
technicznej i uzyskanie 
pozwolenia na budowę 

na wykonanie prac 
budowlanych.  

2. Prace remontowe 
elewacji frontowej i 

tylnej budynku. 
2. Prace remontowe 

klatki schodowej 
budynku. 

3. Wymiana instalacji 
gazowej w budynku. 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Ilość 
osób 

zamieszk
ujących 
budynek 

19 

ewidencji osób 
zamieszkującyc

h budynek 
mieszkalny 

135 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  
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16 

Remont 
elewacji i 

klatki 
schodowe

j 
budynku 

przy 
ul. 

Jagiellońs
kiej nr 9 

w 
Świdnicy

. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy ul. 
Jagiellońskiej 

nr 9 w Świdnicy 

JAGIELLO
ŃSKA 

2 

Potrzeba realizacji projektu wynika z faktu 
złego stanu technicznego i wizualnego 

elewacji i 
klatki schodowej budynku. 

Realizacja projektu ma 
na celu wstrzymanie 
dalszej degradacji 
elewacji i klatki 

schodowej 
oraz poprawienie ich 
stanu estetycznego 

(wizualnego). 

1. Opracowanie 
niezbędnej 

dokumentacji 
technicznej i uzyskanie 
pozwolenia na budowę 

na wykonanie prac 
budowlanych 

2. Prace remontowe 
elewacji budynku 

3. Prace remontowe 
klatki schodowej 

budynku 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Ilość 
osób 

zamieszk
ujących 
budynek 

12 

Ewidencja osób 
zamieszkującyc

h budynek 
mieszkalny 

150 000,00 

Projekt złożony w wyniku naboru w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych). Całkowita 
wartość projektu: 173 805,73 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 128 616,24 zł.  Nabór zakończono 2016-12-30.  

17 

Remont 
elewacji i 

dachu 
budynku 
przy ul. 

Jagiellońs
kiej nr 11 

w 
Świdnicy

. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy ul. 
Jagiellońskiej 

nr 11 w 
Świdnicy 

JAGIELLO
ŃSKA 

2 

Potrzeba realizacji projektu wynika z 
uwagi na 

fakt obecnego niezadowalającego stanu 
technicznego elewacji i dachu budynku 

(odpadający 
tynk, przecieki pokrycia dachu). 

Realizacja projektu ma 
na celu poprawienie 

stanu 
technicznego i 

wizualnego elewacji 
budynku oraz 

poprawienie stanu 
technicznego 
(likwidacja 

przecieków) dachu 
budynku. 

1. Opracowanie 
niezbędnej 

dokumentacji 
technicznej i uzyskanie 

pozwolenia na 
wykonanie prac 
budowlanych. 

2. Prace remontowe 
dachu budynku. 

3. Prace remontowe 
elewacji budynku. 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Ilość 
osób 

zamieszk
ujących 
budynek 

12 

Ewidencja osób 
zamieszkującyc

h budynek 
mieszkalny. 

150 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

18 

Remont 
elewacji 
budynku 
przy ul. 

Wrocław
skiej nr 

6 w 
Świdnicy

. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy ul. 
Wrocławskiej nr 
6 w Świdnicy. 

WROCŁA
WSKA 

2 

Potrzeba realizacji projektu wynika z 
uwagi na 

fakt złego stanu technicznego i wizualnego 
budynku. Z uwagi na odpadający tynk na 

elewacji 
frontowej przylegającej bezpośrednio do 

chodnika 
publicznego. 

Realizacja projektu ma 
na celu poprawienie 

stanu 
technicznego i 
estetycznego 

(wizualnego) budynku 
oraz wyeliminować 

niebezpieczeństwo dla 
przechodniów 

korzystających z 
publicznego 

chodnika z uwagi na 
tynk odpadający z 

elewacji 
frontowej budynku. 

1. Opracowanie 
niezbędnej 

dokumentacji 
technicznej i uzyskanie 
pozwolenia na budowę 

na wykonanie prac 
budowlanych. 

2. Prace remontowe 
elewacji budynku. 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Ilość 
osób 

zamieszk
ujących 
budynek 

23 

Ewidencja ilości 
osób 

zamieszkującyc
h budynek. 

200 000,00 

Projekt złożony w wyniku naboru w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych). Całkowita 
wartość projektu: 124 444,70  zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 92 089,08 zł.  Nabór zakończono 2016-12-30.  

19 

Remont 
elewacji 
tylnej 
wraz z 

remonte
m klatki 

schodowe
j 

budynku 
przy ul. 

Rynek 24 
w 

Świdnicy
. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Rynek 24 w 
Świdnicy 

RYNEK 2 

Potrzeba realizacji projektu wynika z 
uwagi na 

fakt złego stanu technicznego elewacji 
tylnej 

oraz klatki schodowej budynku. 

Realizacja projektu ma 
na celu poprawienie 

stanu 
technicznego elewacji 

tylnej i klatki schodowej 
budynku oraz 

wyeliminowania dalszej 
degradacji 

tych elementów 
budynku. 

1. Opracowanie 
niezbędnej 

dokumentacji 
technicznej i uzyskanie 

pozwolenia na 
wykonanie prac 
budowlanych. 

2. Prace remontowe 
tylnej elewacji budynku. 

3. Prace remontowe 
klatki schodowej, 

między innymi naprawa 
tynków ścian, wymiana 

uszkodzonych 
elementów schodów. 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Ilość 
osób 

zamieszk
ujących 
budynek 

14 

Ewidencja ilości 
osób 

zamieszkującyc
h budynek. 

125 000,00 

Projekt złożony w wyniku naboru w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych). Całkowita 
wartość projektu: 128 845,07 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 76 473,85 zł.  Nabór zakończono 2016-12-30.  
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20 

Remont 
elewacji 

frontowej 
budynku 
przy ul. 

Trybunal
skiej nr 
23 w 

Świdnicy
. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy ul. 
Trybunalskiej nr 
23 w Świdnicy 

TRYBUN
ALSKA 

2 

Potrzeba realizacji projektu wynika z faktu 
złego stanu elewacji budynku, z uwagi na 
odpadający tynk na chodnik publiczny i 

związane 
z tym zagrożenie dla przechodniów. 

Celem projektu jest 
poprawa stanu 
technicznego i 

efektu estetycznego 
(wizualnego) elewacji 
frontowej budynku. 

1. Opracowanie 
niezbędnej 

dokumentacji 
technicznej i uzyskanie 
pozwolenia na budowę 

na wykonanie prac 
budowlanych. 

2. Wykonanie prac 
remontowych elewacji 

frontowej budynku. 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Ilość 
osób 

zamieszk
ujących 
budynek 

43 

Ewidencja ilości 
osób 

zamieszkującyc
h budynek 

300 000,00 

Projekt złożony w wyniku naboru w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych). Całkowita 
wartość projektu: 267 263,39 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 197 774,91 zł.  Nabór zakończono 2016-12-30.  

21 

Remont 
elewacji i 

klatki 
schodowe

j 
budynku 

przy 
ul. 

Kazimier
za 

Pułaskieg
o 57 w 
Świdnicy

. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy ul. 
Kazimierza 

Pułaskiego nr 57 
w Świdnicy 

KAZIMIE
RZA 

PUŁASKI
EGO 

2 

Wyeliminowanie problemu złego stanu 
technicznego 

i wizualnego elewacji i klatki schodowej 
budynku. 

Poprawa stanu 
technicznego oraz 

wizualnego 
elewacji i klatki 

schodowej budynku. 

1. Opracowanie 
niezbędnej 

dokumentacji 
technicznej i uzyskanie 
pozwolenia na budowę 

na wykonanie prac 
budowlanych. 

2. Wykonanie prac 
remontowych elewacji 

budynku. 
3. Wykonanie prac 
remontowych klatki 
schodowej budynku. 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Ilość 
osób 

zamieszk
ujących 
budynek 

19 

Ewidencja ilości 
osób 

zamieszkującyc
h budynek. 

120 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

22 

Remont 
elewacji 

frontowej 
budynku 
przy ul. 

Joachima 
Lelewela 

24 w 
Świdnicy

. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy ul. 
Joachima 

Lelewela nr 24 w 
Świdnicy 

JOACHIM
A 

LELEWEL
A 

2 

Wyeliminowanie problemu odpadającego 
tynku z 

elewacji oraz powstrzymanie dalszej jej 
degradacji 

pod względem technicznym i wizualnym. 

Celem projektu jest 
poprawa stanu 
technicznego i 
estetycznego 

(wizualnego) elewacji 
frontowej 
budynku. 

1. Opracowanie 
niezbędnej 

dokumentacji 
technicznej i uzyskanie 
pozwolenia na budowę 

na wykonanie prac 
budowlanych. 

2. Wykonanie prac 
remontowych elewacji 

frontowej budynku. 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Ilość 
osób 

zamieszk
ujących 

budynek. 

18 

Ewidencja ilości 
osób 

zamieszkującyc
h budynek. 

130 000,00 

Projekt złożony w wyniku naboru w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych). Całkowita 
wartość projektu: 153 776,26 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 113 794,43 zł.  Nabór zakończono 2016-12-30.  

23 

Odnowie
nie i 

ociepleni
e  

elewacji 
wielorodz

innego 
budynku 
mieszkal

nego-  
Wspólnot

a 
Mieszkan
iowa przy 

ul. 
Traugutta 

1. 
Działka 
gruntu 
2824. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy ul. 
Traugutta 1 

ROMUAL
DA 

TRAUGU
TTA 

2 

Stan techniczny elewacji stwarza 
zagrożenia dla 

uczestników ruchu 
drogowego.Zatrzymanie 

stopniowej degradacji zabytkowej elewacji 
oraz 

odnowa zachowanych detali 
architektonicznych. 

Ściany budynku nie spełniają wymagań 
izolacyjności cieplnej, powodując 

zwiększone 
zużycie ciepła. 

Likwidacja zagrożenia 
dla ruchu pieszego. 

Osiągnięcie 
współczesnych 

współczynników 
izolacyjności cieplnej 

odbicie i uzupełnienie 
uszkodzonych 

tynków,-naprawa 
uszkodzonych boni, 

wypustów, 
obramowań i innych 

elementów 
konserwatorskich,-

ocieplenie elewacji,-
malowanie 
ścian 

9 Liczba 
gospodarst

w 
domowych 

z lepszą 
klasą 

zużycia 
energii - 

szt. 

 10 

2 Ilość 
zaoszczędz
onej energii 

cieplnej 
(GJ/rok) 

 10 

Różnica zużycia 
energii cieplnej 

przed 
realizacją 

inwestycji i po 
zrealizowaniu. 

240 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  
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24 

Remont 
elewacji 

frontowej 
budynku 
wraz z 

remonte
m 

klatek 
schodow
ych przy 

ul. 
Komunar
dów 6-6a 

w 
Świdnicy 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy ul. 
Komunardów 

6-6a-6b w 
Świdnicy 

KOMUNA
RDÓW 

2 
Wyeliminowanie problemu odpadającego 

tynku oraz 
dalszej degradacji elewacji budynku. 

Celem projektu jest 
uzyskanie poprawy 

stanu 
technicznego i 

wizualnego elewacji i 
klatek 

schodowych budynku. 

1. Opracowanie 
niezbędnej 

dokumentacji 
technicznej i uzyskanie 
pozwolenia na budowę 

na wykonanie prac 
budowlanych. 

2. Wykonanie prac 
remontowych elewacji 

budynku. 
3. Wykonanie prac 

remontowych klatek 
schodowych budynku. 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Ilość 
osób 

zamieszk
ujących 
budynek 

16 

Ewidencja ilości 
osób 

zamieszkującyc
h budynek 

140 000,00 

Projekt złożony w wyniku naboru w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych). Całkowita 
wartość projektu: 164 743,86 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 99 768,02 zł.  Nabór zakończono 2016-12-30.  

25 

Remont 
elewacji i 

klatki 
schodowe
j wraz z 
wymianą 
instalacji 
techniczn

ych w 
budynku 

przy 
ul. 

Wrocław
skiej nr 
51 w 

Świdnicy
. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy ul. 
Wrocławskiej nr 
51 w Świdnicy 

WROCŁA
WSKA 

2 

Realizacja projektu ma na celu 
wyeliminowanie 

złego stanu technicznego elewacji i klatki 
schodowej budynku oraz instalacji 

technicznych 
służących mieszkańcom budynku. 

Celem efektu ma być 
poprawa stanu 
technicznego i 

wizualnego elewacji i 
klatki schodowej 

budynku 
budynku. Poprawienie 
skuteczności działania 
instalacji technicznych 

w budynku. 

1. Opracowanie 
niezbędnej 

dokumentacji 
technicznej i uzyskanie 
pozwolenia na budowę 

na wykonanie prac 
budowlanych. 

2. Wykonanie prac 
remontowych elewacji 

budynku. 
3. Wykonanie prac 

związanych z wymianą 
instalacji technicznych 

w budynku. 
4. Wykonanie prac 

związanych z remontem 
klatki schodowej 

budynku. 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Ilość 
osób 

zamieszk
ujących 
budynek 

14 

Ewidencja ilości 
osób 

zamieszkującyc
h budynek 

100 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

26 

Moderniz
acja 

wielorodz
innego 

budynku 
mieszkal

nego 
przy ul. 

Komunar
dów 14. 

w 
Świdnicy
. Działka 

nr 
504. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy ul. 
Komunardów 14 

KOMUNA
RDÓW 

2 

Ściany/ 38 cm/ budynku nie spełniają 
wymagań 

izolacyjności cieplnej powodując 
zwiększone 

zużycia ciepła. Zatrzymanie stopniowej 
degradacji zabytkowej elewacji oraz 

odnowa 
zachowanych detali architektonicznych. 

Osiągnięcie 
współczesnych 

współczynników 
izolacyjności cieplnej. 

-odbicie i uzupełnienie 
uszkodzonych 

tynków,-wykonanie 
ocieplenia ścian,-

malowanie 
ścian 

13 Liczba 
zmodernizo

wanych 
energetycz

nie 
budynków- 

szt. 

 1 

2 Ilość 
zaoszczędz
onej energii 

cieplnej 
(GJ/rok) 

 10 

Zmniejszenie 
współczynnika 

przenikania 
ciepła 

z 1,52 W/m2*K 
do 0,35 

W/m2*K 

150 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

27 

Ociepleni
e 

budynku 
ul. 

Pułaskieg
o 20-22 

w 
Świdnicy 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

"Jan" 

KAZIMIE
RZA 

PUŁASKI
EGO 

2 

Budynek z 1972 r. w złym stanie 
technicznym 

elewacja, dach, klatki schodowe, 18 
balkonów 

Poprawienie wyglądu 
elewacji, ocieplenie 

ścian, 
co da dodatkowe 
oszczędności przy 

ogrzewaniu 
budynku i przyczyni się 
do zmniejszenia emisji 

CO2 

1- etap 2016 r. remont 
elewacji, ocieplenie 
styropianem - 15 cm. 

ok.350 m2 powierzchni 
budynku od strony 

podwórka, remont 18 
balkonów 

2 - etap 2018 r. - remont 
elewacji ocieplenie 

styropianem - 15 cm.  
350 m2 powierzchni 
budynku od ulicy, 

remont dachu i klatek 

8 
Powierzchn

ia 
użytkowa 
budynków 
poddanych 
termomode
rnizacji - zł 

 700 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
budynkó

w 
objetych 
rewitaliza

cją 

1 
Protokół 
zdawczo-
odbiorczy 

180 000,00 
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schodowych. 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

28 

Odnowie
nie 

elewacji 
wielorodz

innego 
budynku 
mieszkal
nego -  

Wspólnot
a 

Mieszkan
iowa przy 

ul. 
Żeromski
ego 11-
13-13a 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy ul. 
Żeromskiego 

11-13-13a 

STEFANA 
ŻEROMS
KIEGO 

2 

Zatrzymanie stopniowej degradacji 
zabytkowej 

elewacji oraz odnowa zachowanych detali 
architektonicznych 

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego miasta 

-odbicie i uzupełnienie 
uszkodzonych tynków 

oraz tynków 
cementowych,-

czyszczenie, 
reprofilacja oraz 

rekonstrukcja detali 
architektonicznych,-

malowanie ścian, 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 3 

5 Wzrost 
oczekiwane

j liczby 
odwiedzin 
w objętych 
wsparciem 
miejscach 
należących 

do 
dziedzictw

a 
kulturoweg

o i 
naturalnego 

oraz 
stanowiący

ch 
atrakcje 

turystyczne 
(odwiedzin

y/ rok) 

 100 

Ilość wycieczek 
po połączenie 
budynku ze 
ścieżkami 

turystycznymi 
Świdnicy 

200 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

29 

Moderniz
acja 

wielorodz
innego 

budynku 
mieszkal
nego -  

Wspólnot
a 

Mieszkan
iowa przy 

ul. 
Dworcow

a 3 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy ul. 
Dworcowa 3 

DWORCO
WA 

2 

Ściany/ 38 cm/ budynku nie spełniają 
wymagań 

izolacyjności cieplnej powodując 
zwiększone 

zużycia ciepła. 

Osiągnięcie 
współczesnych 

współczynników 
izolacyjności cieplnej. 

-odbicie i uzupełnienie 
uszkodzonych tynków  
-wykonanie ocieplenia 

ścian, 
-malowanie ścian, 

13 Liczba 
zmodernizo

wanych 
energetycz

nie 
budynków- 

szt. 

 1 

2 Ilość 
zaoszczędz
onej energii 

cieplnej 
(GJ/rok) 

 10 

Różnica zużycia 
energii cieplnej 

przed 
realizacją 

projektu i po 
realizacji. 

150 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

30 

Odnowie
nie i 

ociepleni
e 

elewacji 
wielorodz

innego 
budynku 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy ul. 
Franciszkańskiej 

9 

FRANCIS
ZKAŃSK

A 
2 

Ściany/ 38 cm/ budynku nie spełniają 
wymagań 

izolacyjności cieplnej powodując 
zwiększone 

zużycia ciepła. Zatrzymanie stopniowej 
degradacji zabytkowej elewacji oraz 

odnowa 
zachowanych detali architektonicznych. 

Osiągnięcie 
współczesnych 

współczynników 
izolacyjności cieplnej. 

odbicie i uzupełnienie 
uszkodzonych tynków, 
-wykonanie ocieplenia 

ścian, 
-malowanie ścian, 

13 Liczba 
zmodernizo

wanych 
energetycz

nie 
budynków- 

szt. 

 1 

2 Ilość 
zaoszczędz
onej energii 

cieplnej 
(GJ/rok) 

 10 

Różnica zużycia 
energii cieplnej 

przed 
realizacją 

projektu i po 
zrealizowaniu 

150 000,00 
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mieszkal
nego -  

Wspólnot
a 

Mieszkan
iowa przy 

ul. 
Franciszk
ańskiej 9 

Projekt złożony w wyniku naboru w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych). Całkowita 
wartość projektu: 112 457,19 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 52 892,29 zł.  Nabór zakończono 2016-12-30.  

31 

Odnowie
nie 

elewacji 
wielorodz

innego 
budynku 
mieszkal

nego-  
Wspólnot

a 
Mieszkan
iowa przy 

ul. 
Grodzka 

4 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy ul. Grodzka 
4 

GRODZK
A 

2 

Zatrzymanie stopniowej degradacji 
zabytkowej 

elewacji oraz odnowa zachowanych detali 
architektonicznych 

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego miasta 

-odbicie i uzupełnienie 
uszkodzonych tynków 

oraz tynków 
cementowych,-

czyszczenie, 
reprofilacja oraz 

rekonstrukcja detali 
architektonicznych,-

malowanie ścian, 

26 Liczba 
zabytków 
nieruchom

ych 
objętych 

wsparciem 
- szt. 

 1 

5 Wzrost 
oczekiwane

j liczby 
odwiedzin 
w objętych 
wsparciem 
miejscach 
należących 

do 
dziedzictw

a 
kulturoweg

o i 
naturalnego 

oraz 
stanowiący

ch 
atrakcje 

turystyczne 
(odwiedzin

y/ rok) 

 100 

Różnica ilości 
wycieczek przez 

ul. Grodzką 
przed realizacją 
projektu i po. 

200 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

32 

Odnowie
nie i 

ociepleni
e 

elewacji 
wielorodz

innego 
budynku 
mieszkal
nego -  

Wspólnot
a 

Mieszkan
iowa przy 

ul. 
Kościelne

j 38 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy ul. 
Kościelnej 38 

KOŚCIEL
NA 

2 

Ściany/ 38 cm/ budynku nie spełniają 
wymagań 

izolacyjności cieplnej powodując 
zwiększone 

zużycia ciepła. Zatrzymanie stopniowej 
degradacji zabytkowej elewacji oraz 

odnowa 
zachowanych detali architektonicznych. 

Osiągnięcie 
współczesnych 

współczynników 
izolacyjności cieplnej. 

-odbicie i uzupełnienie 
uszkodzonych 

tynków,-wykonanie 
ocieplenia ścian,-

malowanie 
ścian, 

13 Liczba 
zmodernizo

wanych 
energetycz

nie 
budynków- 

szt. 

 1 

2 Ilość 
zaoszczędz
onej energii 

cieplnej 
(GJ/rok) 

 100 

Różnica zużycia 
energii cieplnej 

przed 
realizacją 

projektu i po 
realazacji 

150 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

33 

Odnowie
nie i 

ociepleni
e 

elewacji 
wielorodz

innego 
budynku 
mieszkal

nego  
Wspólnot

a 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy ul. 
Kościelnej 40. 

KOŚCIEL
NA 

2 

Ściany/ 38 cm/ budynku nie spełniają 
wymagań 

izolacyjności cieplnej powodując 
zwiększone 

zużycia ciepła. Zatrzymanie stopniowej 
degradacji zabytkowej elewacji oraz 

odnowa 
zachowanych detali architektonicznych. 

Osiągnięcie 
współczesnych 

współczynników 
izolacyjności cieplnej 

odbicie i uzupełnienie 
uszkodzonych tynków, 
-wykonanie ocieplenia 

ścian, 
-malowanie ścian, 

13 Liczba 
zmodernizo

wanych 
energetycz

nie 
budynków- 

szt. 

 1 

2 Ilość 
zaoszczędz
onej energii 

cieplnej 
(GJ/rok) 

 100 

Różnica zużycia 
ciepła przed 
realizacją 

projektu i po 
zrealizowaniu 

150 000,00 



13 
 

Mieszkan
iowa przy 

ul. 
Kościelne

j 40. 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

34 

Odnowie
nie i 

ociepleni
e 

elewacji 
wielorodz

innego 
budynku 
mieszkal
nego - 

Wspólnot
a 

Mieszkan
iowa przy 

ul. 
Kościelne

j 42 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy ul. 
Kościelnej 42 

KOŚCIEL
NA 

2 

Ściany/ 38 cm/ budynku nie spełniają 
wymagań 

izolacyjności cieplnej powodując 
zwiększone 

zużycia ciepła. Zatrzymanie stopniowej 
degradacji zabytkowej elewacji oraz 

odnowa 
zachowanych detali architektonicznych. 

Osiągnięcie 
współczesnych 

współczynników 
izolacyjności cieplnej 

-odbicie i uzupełnienie 
uszkodzonych tynków, 
-wykonanie ocieplenia 

ścian, 
-malowanie ścian, 

13 Liczba 
zmodernizo

wanych 
energetycz

nie 
budynków- 

szt. 

 1 

2 Ilość 
zaoszczędz
onej energii 

cieplnej 
(GJ/rok) 

 100 
Różnica zużycia 
energii cieplnej 

150 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

35 

Odnowie
nie i 

ociepleni
e 

elewacji 
wielorodz

innego 
budynku 
mieszkal
nego - 

Wspólnot
a 

Mieszkan
iowa przy 

ul. 
Trybunal

ska 8 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy ul. 
Trybunalska 8 

TRYBUN
ALSKA 

2 

Zatrzymanie stopniowej degradacji 
zabytkowej 

elewacji oraz odnowienie zachowanych 
detali 

architektonicznych 

Osiągnięcie 
współczesnych 

współczynników 
izolacyjności cieplnej. 

-odbicie i uzupełnienie 
uszkodzonych 

tynków,-wykonanie 
ocieplenia ścian,-

malowanie 
ścian, 

13 Liczba 
zmodernizo

wanych 
energetycz

nie 
budynków- 

szt. 

 1 

2 Ilość 
zaoszczędz
onej energii 

cieplnej 
(GJ/rok) 

 100 
Różnica zużycia 
energii cieplnej. 

120 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

36 

Odnowie
nie i 

ociepleni
e 

elewacji 
wielorodz

innego 
budynku 
mieszkal
nego - 

Wspólnot
a 

Mieszkan
iowa przy 
Rynek 22 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
przy Rynek 22 

RYNEK 2 

Ściany budynku nie spełniają wymagań 
izolacyjności cieplnej powodując 

zwiększone 
zużycia ciepła. Zatrzymanie stopniowej 

degradacji zabytkowej elewacji oraz 
odnowa 

zachowanych detali architektonicznych. 

Osiągnięcie 
współczesnych 

współczynników 
izolacyjności cieplnej. 

-odbicie i uzupełnienie 
uszkodzonych tynków, 
-wykonanie ocieplenia 

ścian, 
-malowanie ścian, 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 

2 Ilość 
zaoszczędz
onej energii 

cieplnej 
(GJ/rok) 

 100 
Różnica zużycia 
energii cieplnej. 

140 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  
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37 

Odnowie
nie 

elewacji 
wielorodz

innego 
budynku 
mieszkal
nego - 

Wspólnot
a 

Mieszkan
iowa przy 

Pl. 
Grunwald

zkim 4 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy Pl. 
Grunwaldzkim 4 

PL. 
GRUNWA

LDZKI 
2 

Zatrzymanie stopniowej degradacji 
zabytkowej 

elewacji oraz odnowa zachowanych detali 
architektonicznych 

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego miasta. 

-odbicie i uzupełnienie 
uszkodzonych tynków 

oraz tynków 
cementowych, 
-czyszczenie, 

reprofilacja oraz 
rekonstrukcja detali 
architektonicznych, 
-malowanie ścian, 

-remont dachu, 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 

5 Wzrost 
oczekiwane

j liczby 
odwiedzin 
w objętych 
wsparciem 
miejscach 
należących 

do 
dziedzictw

a 
kulturoweg

o i 
naturalnego 

oraz 
stanowiący

ch 
atrakcje 

turystyczne 
(odwiedzin

y/ rok) 

 100 
Liczba 

wycieczek 
200 000,00 

Projekt złożony w wyniku naboru w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych). Całkowita 
wartość projektu: 284 076,39 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 196 962,95 zł.  Nabór zakończono 2016-12-30.  

38 

Rewitaliz
acja 

budynku 
mieszkal
nego przy 

ul. 
K.Pułaski
ego 1-5 w 
Świdnicy 

Wspólnota  
mieszkaniowa 

przy ul. K. 
Pułaskiego 

1-5 

KAZIMIE
RZA 

PUŁASKI
EGO 

2 

Budynek wymaga naprawy elewacji wraz z 
balkonami 

z uwagi na zły stan, nadto obecna estetyka 
budynku, jako jednego z nielicznych w 

okolicach 
odnowionego centrum miasta (rynek) nie 

spełnia 
oczekiwań mieszkańców a wykonany 

remont 
wpłynie na podniesienie atrakcyjności 

okolicy 
rynku 

Poprawa estetyki 
przestrzeni śródmieścia 

- 
ścisłe centrum - rynek 

(remont elewacji) 

remont elewacji bez 
ocieplenia  

I etap - 2016 (front 
budynku) 

II etap -  2017 (tył 
budynku) 

57 Inny 
wskaźnik 

Liczna 
budynkó

w 
objetych 
rewitaliza

cja 

1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
budynkó

w 
wyremon
towanych 
w ramach 
rewitaliza

cji 

1 
Protokół 
zdawczo-
odbiorczy 

120 000,00 

Projekt złożony w wyniku naboru w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych). Całkowita 
wartość projektu: 138 526,72 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 93 735,00 zł.  Nabór zakończono 2016-12-30.  

39 

Rewitaliz
acja 

budynku 
przy ul. 

Nauczyci
elskiej 1 

w 
Świdnicy 

Wspólnota 
mieszkaniowa 

przy ul. 
Nauczycielskiej 

1 

NAUCZY
CIELSKA 

2 

Zły stan techniczny budynku i dachu 
- przeciekające mury budynku 

- zniszczone opierzenia budynku 
- zniszczone elementy zdobnicze budynku 
- przeciekający dach we wschodniej części 

budynku 
- zły stan rynien odprowadzających wodę 

od dachu 

Remont elewacji 
budynku, naprawa 

dachu 

Częściowa naprawa 
dachu 

wymiana zniszczonych 
rynien 

remont elewacji 

57 Inny 
wskaźnik 

Liczba 
budynkó

w 
objętych 
rewitaliza

cją 

1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
budynkó

w 
wyremon
towanych 
w ramach 
rewitaliza

cji 

1 
Protokoły 
zdawczo-
odbiorcze 

70 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

40 

Remont 
kapitalny 

dachu 
dachówk
owego 
wraz z 

rynnami i 
rurami 

spustowy
mi , 

docieplen

wspólnota 
mieszkaniowa  

przy ul. Siennej 
11 

SIENNA 2 

Budynek wymaga całkowitej wymiany 
dachu z uwagi 

na powtarzające się nieszczelności, 
Docieplenie 

ściany zewnętrznej budynku. 

Wymiana poszycie 
dachu, poprawienie 

wskaźnika 
energetycznego 

budynku 

kapitalny remont dachu 
ok. 250 m2 

docieplenie ściany 
frontowej wraz z 

kolorystyką ok. 300 m2 

8 
Powierzchn

ia 
użytkowa 
budynków 
poddanych 
termomode
rnizacji - zł 

 300 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
wyremon
towanych 
budynkó

w w 
ramach 

rewitaliza
cji 

1 
Protokół 
zdawczo-
odbiorczy 

130 000,00 
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ie 
elewacji 

frontowej 
budynku 
wraz z 

kolorysty
ką 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

41 

Odnowie
nie 

elewacji 
wielorodz

innego 
budynku 
mieszkal
nego - 

Wspólnot
a 

Mieszkan
iowa przy 

ul. 
Jagiellońs

ka 18 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy ul. 
Jagiellońska 18 

JAGIELLO
ŃSKA 

2 

Zatrzymanie stopniowej degradacji 
zabytkowej 

elewacji oraz odnowa zachowanych detali 
architektonicznych 

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego miasta 

-odbicie i uzupełnienie 
uszkodzonych tynków 

oraz tynków 
cementowych, 
-czyszczenie, 

reprofilacja oraz 
rekonstrukcja detali 
architektonicznych, 
-malowanie ścian 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 

5 Wzrost 
oczekiwane

j liczby 
odwiedzin 
w objętych 
wsparciem 
miejscach 
należących 

do 
dziedzictw

a 
kulturoweg

o i 
naturalnego 

oraz 
stanowiący

ch 
atrakcje 

turystyczne 
(odwiedzin

y/ rok) 

 100 

Ilość wycieczek 
kierowanych 

przez na nowa 
trasę 

turystyczną. 

150 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  
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42 

Odnowie
nie 

elewacji 
wielorodz

innego 
budynku 
mieszkal
nego - 

Wspólnot
a 

Mieszkan
iowa przy 

ul. 
Jagiellońs

ka 16 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy ul. 
Jagiellońska 16 

JAGIELLO
ŃSKA 

2 

Zatrzymanie stopniowej degradacji 
zabytkowej 

elewacji oraz odnowa zachowanych detali 
architektonicznych 

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego miasta 

-odbicie i uzupełnienie 
uszkodzonych tynków 

oraz tynków 
cementowych, 
-czyszczenie, 

reprofilacja oraz 
rekonstrukcja detali 
architektonicznych, 
-malowanie ścian, 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 

5 Wzrost 
oczekiwane

j liczby 
odwiedzin 
w objętych 
wsparciem 
miejscach 
należących 

do 
dziedzictw

a 
kulturoweg

o i 
naturalnego 

oraz 
stanowiący

ch 
atrakcje 

turystyczne 
(odwiedzin

y/ rok) 

 100 

Ilość wycieczek 
kierowanych na 

nową trasę 
turystyczną. 

150 000,00 

Projekt złożony w wyniku naboru w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych). Całkowita 
wartość projektu: 201 950,68 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 131 247,74 zł.  Nabór zakończono 2016-12-30.  

43 

Remont 
elewacji 
budynku  
wraz z 

ociepleni
em przy 

ul. 
Wyspiańs
kiego 2A 

Wspólnota 
mieszkaniowa 

STANISŁ
AWA 

WYSPIAŃ
SKIEGO 

2 

Jest to oficyna, bardzo zimny budynek, , 
dlatego 

remont elewacji wraz dociepleniem 
poprawi stan 

techniczny budynku 

Remont elewacji z 
dociepleniem budynku 

przy ul. 
Wyspiańskiego 2A 

Ocieplenie budynku 
Malowanie budynku 

57 Inny 
wskaźnik 

Liczba 
budynkó

w 
objętych 
rewitaliza

cją 

1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
budynkó

w 
wyremon
towanych 
w ramach 
rewitaliza

cji 

1 
Protokół odbioru 

prac 
110 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

44 

Prace 
remonto

we - 
zabezpiec

zające 
budynki 

przy 
Pl. 

Drzymały 
i ul. 

Westerpl
atte 10 

Wspólnota 
mieszkaniowa 
Pl. Dzymały 1 

PL. 
MICHAŁA 
DRZYMA

ŁY 

2 

Budynki potrzebują zmiany istniejącej 
dachówki, która w każdej chwili może 

spowodować niszczenie substancji 
budynku. 

Poszczególne przecieki są na bieżąco 
usuwane, 

dach nigdy nie był remontowany. Stan 
elewacji 

powoduje zamakanie ścian poprzez nawisy 
odparzonych części tynku, co skutkuje 

wykwitami  
pleśniowymi na wewnętrznej stronie 

ściany w 
mieszkaniach. 

Wymiana uszkodzonego 
poszycia jak i  

elementów 
konstrukcji dachowej 

wraz z wymianą 
istniejącej 

dachówki na nową oraz 
zakonserwowanie 

całości 
konstrukcji dachowej. 

Prace 
zabezpieczająco-

remontowe elewacji 
budynków 
poprawi 

bezpieczeństwo, 
estetykę oraz 

zabezpieczy istniejącą  
substancję budynku. 

Pl. Drzymały1 
 I etap - prace 

remontowe dachu 
dwuspadowego o pow. 

224 m2, oraz części 
papowej o pow. 48 m2 
II etap remont elewacji 
od strony podwórka  o 

pow. 360 m2 
III etap remont elewacji 
od strony ulicy o pow. 

136 m2 
Ul. Westerplatte 10 
I etap remont połaci 
dachowych  dachu  

dwuspadowego o pow. 
382 m2 oraz części 

papowej o pow. 41 m2 
II etap remont elewacji 
od strony podwórka o 

pow. 305 m2 

57 Inny 
wskaźnik 

Liczba 
budynkó

w 
objetych 
rewitaliza

cją 

2 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
wyremon
towanych 
budynkó

w w 
ramach 

rewitaliza
cji 

2 
Protokoły 

odbioru prac 
370 400,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  
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45 

Prace 
remonto

we 
zabezpiec

zające 
budynek 
przy ul. 

Jagiellońs
kiej 2 w 
Świdnicy 

Wspólnota 
mieszkaniowa 

przy ul. 
Jagiellońskiej 2 

JAGIELLO
ŃSKA 

2 

W obecnym stanie budynek potrzebuje 
zmiany 

istniejącej dachówki, która w każdej chwili 
może spowodować niszczenie substancji 

budynku. 
Występują przecieki, które są doraźnie 
usuwane. . Dach nie był remontowany. 

Stan 
elewacji powoduje zamakanie ścian 

poprzez nawisy 
odparzonych części tynku, co skutkuje 

wykwitami 
pleśniowymi na wewnętrznej stronie 

ściany w 
mieszkaniach. Stanowi to również 

zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludzi przechodzących w 

pobliżu. 

Prace zabezpieczająco - 
remontowe elewacji 

budynku, wraz z 
wymiana tynków i 

położenie 
pierwotnego koloru, co 

poprawi 
bezpieczeństwo, 

estetyką oraz 
zabezpieczy istniejącą 

substancje 
budynku. 

I etap - remont elewacji 
od strony podwórka o 

pow. 598 m2 
II etap - remont elewacji 
od strony ulicy o pow. 

800 m2 

57 Inny 
wskaźnik 

Liczba 
budynkó

w 
objetych 
rewitaliza

cją 

1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
wyremon
towanych 
budynkó

w w 
ramach 

rewitaliza
cji 

1 
Protokół 
zdawczo 
odbiorczy 

145 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

46 

Remont 
budynku 
przy ul. 
Długiej 
26 w 

Świdnicy 

Wspólnota 
mieszkaniowa 

przy ul. Długiej 
26 

DŁUGA 2 

Realizacja projektu poprawi stan 
techniczny 

budynku co bezpośrednio przyczyni się do 
poprawy 

 użytkowania lokali przez mieszkańców 
oraz 

zwiększy bezpieczeństwo osób trzecich w 
ciągu 

komunikacyjnym chodnika ul. Długiej 

Poprawa stanu 
technicznego budynku 

Poprawa 
estetyki otoczenia 

Remont elewacji 
budynku od ul. Długiej 
Remont części dachu 

57 Inny 
wskaźnik 

Liczba 
budynkó

w 
objętych 
rewitaliza

cją 

1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
wyremon
towanych 
budynkó

w w 
obszarze 
rewitaliza

cji 

1 
protokół 
zdawczo-
odbiorczy 

140 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

47 

Remont 
kamienic
y przy ul. 
Bocznej 

6 w 
Świdnicy 

Wspólnota 
mieszkaniowa 

przy ul. Bocznej 
6 

BOCZNA 2 
Realizacja projektu poprawi stan 

techniczny 
budynku i estetykę otoczenia 

Poprawa stanu 
technicznego budynku 

Poprawa 
estetyki otoczenia 

Remont elewacji od 
ulicy 

Ocieplenie elewacji od 
podwórka 

57 Inny 
wskaźnik 

Liczba 
budynkó

w 
rewitalizo
wanych 

1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
wyremon
towanych 
budynkó

w w 
ramach 

rewitaliza
cji 

1 
Protokół 

zdawczo - 
odbiorczy 

150 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

48 

Remont 
budynku 
przy ul. 

Kotlarski
ej 14 w 
Świdnicy 

Wspólnota 
mieszkaniowa ul. 

Kotlarskiej 14 

KOTLARS
KA 

2 

Realizacja projektu poprawi stan 
techniczny 

budynku co bezpośrednio przyczyni się do 
poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców budynku 
oraz całego 

otoczenia terenu zewnętrznego 

Poprawa stanu 
technicznego budynku 

poprawa 
estetyki  i 

bezpieczeństwa 
otoczenia 

Remont elewacji 
budynku z balkonami  
Likwidacja pęknięć 

muru budynku 
Remont instalacji 

elektrycznej  klatki 
schodowej 

Remont klatki 
schodowej , biegów 

schodowych, posadzek i 
malatury 

57 Inny 
wskaźnik 

Liczba 
budynkó

w 
poddanyc

h 
rewitaliza

cji 

1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
budynkó

w 
wyremon
towanych 
w ramach 
rewitaliza

cji szt. 

1 
Protokół 
zdawczo-
odbiorczy 

133 977,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  
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49 

Remont 
części 

wspólnyc
h 

kamienic
y 

Wspólnot
y 

Mieszkan
iowej 

przy ul 
Wałowej 

4 w 
Świdnicy 

Wspólnota 
mieszkaniowa 

przy ul. Wałowej 
4 

WAŁOWA 2 

Naprawa dachu poprawi bezpieczeństwo 
mieszkańców oraz uchroni budynek przed 

niszczącym działaniem czynników 
atmosferycznych  

Remont klatki schodowej , wymiana 
schodów, wymiana stolarki okiennej, 

renowacja zabytkowych drzwi 
drewnianych  na każdym z pięter - poprawi 
bezpieczeństwo mieszkańców, wpłynie na 

odtworzenie walorów historycznych 
kamienicy oraz zatrzyma niekorzystny 

wpływ działania warunków 
atmosferycznych na niszczące działania 

wewnątrz budynku. 
Remont korytarzy piwnicznych i naprawa 

ubytków w posadce wpłynie na 
bezpieczeństwo zamieszkujących 

lokatorów. 

Zabezpieczenie budynku 
przed dalszą dewastacją  

(czynniki 
atmosferyczne) 

Poprawa wyglądu 
odtworzeniowego 

kamienicy 
Poprawa stanu 

technicznego głównego 
ciągu pieszego  

wewnątrz kamienicy 
(klatka schodowa) 
poprawa pieszych 

ciągów w korytarzach 
piwnicznych oraz 

zabezpieczenie murów 
przed niszczeniem i 
wpływem wilgoci na 

jakość budynku 

Naprawa dachu (300 
m2) 

-wymiana poszycia 
dachowego (spróchniałe 

deski, papa) 
Remont klatki 

schodowej 
- wymiana schodów 

(110 m2) 
- wymiana stolarki 
okiennej ( 14 m2) 

- renowacja drzwi na 
każdym piętrze (25 m2) 

- malowanie klatki 
schodowej (410 m2) 

montaż inteligentnego 
oświetlenia klatki 

schodowej 
Piwnica 

- remont korytarzy 
piwnicznych (ubytki w 

posadzce) 
Wzmocnienie 

osuwającego się 
balkonu (5 m2) 

Elewacja frontowa (550 
m2) 

57 Inny 
wskaźnik 

Liczba 
budynkó

w 
rewitaliza
owanych 

1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
budynkó

w 
remonto
wanych 

1 
Protokół 

odbiorczy prac 
360 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

50 

Remont 
wraz z z 
termomo
dernizacj

ą 
budynku 
galeriowe
go przy 

ul. 
Siostrzan
ej 1-25,7a 

w 
Świdnicy 

Spóldzielnia 
mieszkaniowa w 
Świdnicy 

SIOSTRZ
ANA 

2 

Problem z odprowadzeniem wody 
deszczowej 

zalegającej na otwartych wspólnych 
korytarzach 

zewnętrznych (galerie) z których 
bezpośrednio 

wchodzi się do mieszkań.m Zniszczona 
elewacja 

zewnętrzna i posadzka galerii, brak warstw 
termoizolacyjnych. 

Remont budynku  wraz 
z termomodernizacją 

Poprawa efektywności 
energetycznej mieszkań 
poprzez wprowadzenie 
przegród zewnętrznych 

na 
wspólnych otwartych 
korytarzach, w tym 

docieplenie budynku 
oraz montaż przegród 
termoizolacyjnych, 
wymiana posadzki i 
odprowadzenie wód 
opadowych z galerii, 

odnowa 
fasad 

57 Inny 
wskaźnik 

Liczba 
budynkó

w 
objetych 
rewitaliza

cją 

1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
budynkó

w 
wyremon
towanych 
w ramach 
rewitaliza

cji 

1 
protokół 
zdawczo-
odbiorczy 

1 000 000,00 

Projekt złożony w wyniku naboru w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych). Całkowita 
wartość projektu: 795 875,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 477 525,00 zł.  Nabór zakończono 2016-12-30.  

51 

Remont 
budynku 
przy ul. 

Łukasińs
kiego 13 

w 
Świdnicy 

Wspólnota 
mieszkaniowa ul. 

Łukasińskiego 
13 w 

Świdnicy 

WALERIA
NA 

ŁUKASIŃ
SKIEGO 

2 

Realizacja projektu poprawi stan 
techniczny 

budynku oraz estetykę całego otoczenia 
terenu 

zewnetrznego 

Poprawa stanu 
technicznego budynku  

poprawa 
estetyki otoczenia 

Remont elewacji 
budynku 

Remont dachu 
papowego 

57 Inny 
wskaźnik 

Liczba 
budynkó

w 
objetych 
rewitaliza

cją 

1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
budynkó

w 
wyremon
towanych 
w ramach 
rewitaliza

cji 

1 
protokół 
zdawczo-
odbiorczy 

110 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  
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52 

Rewitaliz
acja 

zabytkow
ej 

kamienic
y przy pl. 
Grunwald

zkim 4 

Wspólnota 
mieszkaniowa 

Pl. Grunwaldzki 
4 

PL. 
GRUNWA

LDZKI 
2 

Rewitalizacja ma za zadanie poprawić stan 
techniczny budynku i zniwelować 

związane z tym 
zagrożenia dla mieszkańców i 

przechodniów oraz 
poprawić estetykę budynku. W chwili 

obecnej w 
stanie dewastacji jest elewacja budynku, na 

dachu 
są przecieki, osypują się balkony, 

zniszczone i 
powyłamywaną są stopnie na schodach 

klatki 
schodowej oraz wsparcia poręczy. 

Remontu 
wymagają  również toalety znajdujące się 

na 
korytarzach (część mieszkańców nie 

posiada 
toalet w mieszkaniach) 

Celem projektu jest 
przywrócenie 
zabytkowego 

wyglądu i dobrego stanu 
technicznego budynku 

co 
przyczyni się do 

poprawy wizerunku tej 
części 
miasta. 

Planowane prace  to: 
remont elewacji 

frontowej od 
strony ul. Wałbrzyskiej i 

ul. Lelewela (nowe 
tynki, naprawa 

balkonów, malowanie 
elewacji), 

wymiana pokrycia 
dachu w części krytej 
dachówką ceramiczną 
wraz z wymianą łat i 
obróbek blacharskich, 

remont klatki schodowej 
(naprawa/wymiana 

tynków, 
naprawa/wymiana 

stopni 
schodowych i 

balustrady, wymiana 
desek i 

wykładzin, malowanie 
ścian i sufitów). 

57 Inny 
wskaźnik 

Liczba 
budynkó

w 
objętych 
rewitaliza

cją 

1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
wyremon
towanych 
budynkó

w w 
ramach 

rewitaliza
cji 

1 
Protokół 
zdawczo-
odbiorczy 

250 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

53 

Adaptacj
a 

pomieszc
zeń 

piwniczn
ych na 

potrzeby 
młodzież

y i 
seniorów 

Gmina Miasto 
Świdnica 

DŁUGA 1 

W Centrum Miasta brak jest miejsca w 
którym 

swobodnie mogłaby się spotkać młodzież i 
rozwijać swoje zainteresowanie bez 

konieczności 
zrzeszania w kołach lub organizacjach. Nie 

ma 
również przestrzeni w której młodzież z 

MDK 
mogłaby prezentować swoją twórczość 

seniorom 
(koncerty, wystawy). W budynku Centrum 

Wspierania  
Organizacji Pozarządowych przy ul. 

Długiej 33 
znajdują się piękne, zabytkowe 

pomieszczenia 
piwniczne, które mogłyby służyć tym 

celom.  W 
pomieszczeniach tych mogłyby również 
organizować swoje uroczyste spotkania 

organizacje 
pozarządowe a także spotykać się 

wolontariusze 

Remont pomieszczeń 
piwnicznych w zakresie 

dostosowania ich do 
wymogów 

pozwalających na 
korzystanie z tych 
pomieszczeń oraz 

dostosowanie 
ich do potrzeb 

młodzieży, 
wolontariuszy, 

organizacji i seniorów 

1. Zakres planowanych 
prac: montaż 

ogrzewania i wentylacji, 
przebudowa schodów, 

remont ścian i sklepień, 
montaż oświetlenia.  
2. Utworzenie  sali 
reprezentacyjne z 

systemem 
wystawienniczym na 

organizację uroczystych 
spotkań, wystaw, 

koncertów. 
3. Utworzenie miejsca 
spotkań dla młodzieży 

w oparciu o 
innowacyjny projekt 
Karnet 15+ ( miejsce 

wymiany doświadczeń, 
spotkania z ciekawymi 

ludźmi, spotkania z 
trenerami , doradcami 

zawodowymi) 
4. Klub Wolontariusza – 
miejsce co miesięcznych 
spotkań wolontariuszy 

zrzeszonych w 
świdnickim 

wolontariacie 

57 Inny 
wskaźnik 

System 
wystawie

nniczy 
szt-1; 
Sala 

reprezent
acyjna 
szt-1; 

2 
25 Inny 

wskaźnik 

Klub 
młodzież
owy szt - 
1; Klub 

wolontari
usza - 
szt 1; 
Klub 

integracji 
szt - 1 

3 Formularze 350 000,00 

W posiadaniu Gminy jest dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę . W okresie 12.08.2016 r. do 31.12.2016 r. nie podjęto żadnych działań. 
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54 

Przebudo
wa 

budynku 
Klubu 

Bolko w 
Świdnicy 

Gmina Miasto 
Świdnica 

PL. 
GRUNWA

LDZKI 
2 

Budynek pełni funkcję użyteczności 
publicznej, zły stan pokrycia dachowego, 

pęknięcia i przecieki, zły stan sanitariatów, 
instalacji elektrycznej, wodociągowej i 
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, 

oraz 
klimatyzacji, bardzo zły stan pomieszczeń 
również technicznych, klatek schodowych, 

sal 
widowiskowych wraz z garderobami, brak 

dostępności dla osób z 
niepełnsprawnościami, 

brak wyposażenia sal widowiskowych, 
wystawowych, 

wielofunkcyjnych w wyposażenie:, 
oświetlenie 

nagłośnienie i interaktywne. 

Poprawa estetyki 
budynku pożytku 

publicznego 
\"Klubu Bolko\" nadanie 

mu nowej aranżacji i 
nowoczesnych funkcji 

1. Remont 
odtworzeniowy 

pokrycia dachowego 
wraz z wykonaniem 
izolacji termicznej 

2. Przebudowa 
funkcjonalna 2 piętra 

budynku z 
dostosowaniem do 

potrzeb użytkownika 
3. Wykonanie poprawy 

akustyki dwóch sal 
4. Doposażenie w sprzęt 

nagłośnieniowy i 
oświetleniowy 

5. Przebudowa małej 
sali wielofunkcyjnej 

6. Przebudowa holu na 
małą salę wystawową 

7. Przeniesienie kuchni 
do pomieszczeń 

kawiarni 
8. Przebudowa 

istniejących sanitariatów 
9. Przebudowa szatni 
10. Wykonanie sufitu 

podwieszanego w dużej 
sali 

11. Wykonanie obwodu 
zewnętrznego instalacji 

wodociągowej 
12. Wymiana podłóg i 

stolarki okiennej i 
wyposażenie w rolety 

13. Wykonanie 
dostępności całego 

obiektu dla potrzeb osób 
z 

niepełnosprawnościami 
14. Wymiana istniejącej 

instalacji centralnego 
ogrzewania, instalacji 

elektrycznej z 
modernizacją iluminacji, 
wodno-kanalizacyjnej 

15. Wykonanie 
klimatyzacji 

16. Przystosowanie 
poddasza   

17. Wykonanie nowej 
aranżacji wnętrz18.  
18. Wyposażenie 

budynku w sygnalizację 
ostrzegania 

przeciwpożarowego 
 

17. 

27 Liczba 
instytucji 
kultury 

objętych 
wsparciem- 

szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
budynkó

w 
pożytku 

publiczne
go 

dostosow
anych dla 

osób z 
niepełnos
prawnośc

iami 

1 protokół odbioru 250 000,00 

Zlecenie w formie zapytania ofertowego opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Projekt 
planowany do złożenia w ramach naboru do Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP A). W okresie 12.08.2016 r. do 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 106.875,44 zł za opłatę 
przyłączeniową oraz dokumentację.   
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55 

„Wykona
nie 

remontu 
budynkó

w 
wielorodz

innych 
Wspólnot 
Mieszkan
iowych 
przy ul. 

Grodzkiej 
1; ul. 

Bolesław
a 

Chrobreg
o 5; ul. 

Bolesław
a 

Chrobreg
o 

8; ul. 
Budowla
nej 2 w 
Świdnicy

” 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Grodzka 1 
inna ulica 2 

Zły stan techniczny dachów, zniszczone 
elewacje 

zagrażające bezpieczeństwu, 
zdegradowane klatki 

schodowe, niesprawne instalacje 
elektryczne i 

wodno-kanalizacyjne, zdewastowane 
podwórko 

wspólnotowe. 

Poprawa estetyki 
budynków i 

bezpieczeństwa i 
jakości życia 

mieszkańców wspólnot 
mieszkaniowych 
Świdnicy 

Prowadzenie prac na 
terenie WS Grodzka 1, 

B.Chrobrego 5, 
B.Chrobrego 8, 
Budowlana 2 

1.Remonty elewacji 
budynków wraz z 

kolorystyką i 
dociepleniem ściany . 
2.Remonty dachu z 

wymianą pokrycia gontu 
. 

3.Remonty klatek 
schodowych, 

4.Wymiana instalacji 
elektrycznej na klatce 

schodowej. 
5 Remont podwórza 
6.Wymiana instalacji 

wodnej i kanalizacyjnej 
w części wspólnej. 

57 Inny 
wskaźnik 

Liczba 
budynkó

w 
objętych 
rewitaliza

cją 

4 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
budynkó

w 
objętych 
rewitaliza

cją 

4 
Protokołył 
zdawczo-
odbiorcze 

540 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

56 

„Wykona
nie 

remontu 
budynkó

w 
wielorodz

innych 
Wspólnot 
Mieszkan
iowych 
przy ul. 

Walerian
a 

Łukasińs
kiego 14; 

ul. 
Długiej 
19-19A; 

ul. 
Kazimier

za 
Pułaskieg
o 48; pl. 

Grunwald
zki 3-3A 

w 
Świdnicy

” 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

ul. 
Łukasińskiego 

14 

inna ulica 2 

Zły stan dachów, uszczerbki elewacji i 
pęknięcia, zniszczone, zdewastowane 

klatki 
schodowe 

Poprawa estetyki 
otoczenia i jakości życia 
mieszkańców Świdnicy 

Prowadzenie prac 
remontowych na terenie 
WM Łukasińskiego 14, 

WM Długa 19-19A, 
WM Pułaskiego 48, 

WM Pl.Grunwaldzki 3-
3A 

1. Remonty dachów z 
wymianą pokrycia 
dachówkowego i 

papowego. 
2. Remonty elewacji 

budynku wraz z 
kolorystyką i 
dociepleniem. 

3. Remont klatki 
schodowej. 

57 Inny 
wskaźnik 

liczba 
budynkó

w 
objętych 
rewitaliza

cją 

4 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
budynkó

w 
wyremon
towanych 
w ramach 
rewitaliza

cji 

4 
protokół 
zdawczo-
odbiorczy 

650 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  
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57 

„Wykona
nie 

remontu 
komunaln

ych 
budynkó

w 
wielorodz

innych 
usytuowa
nych przy 

ul. 
Gdyńskie

j 
3-3A; ul. 
Pierwsze
go Maja 

3; ul. 
Stefana 
Żeromski
ego 6; ul. 
Spółdziel
czej 29-
31; ul. 

Kotlarski
ej 5A w 
Świdnicy

” 

Gmina Miasta 
Świdnica 

inna ulica 2 

Bardzo zły stan techniczny budynków 
mieszkalnych przy ul.Gdyńska 3-3A,  

1-Maja 3, Żeromskiego 6, Spółdzielcza 29-
31, Kotlarska 5a. Zły stan techniczny 

dachów, zniszczone elewacje zagrażające 
bezpieczeństwu, zdegradowane klatki 

schodowe, . 

Poprawa estetyki 
budynków i 

bezpieczeństwa i 
jakości życia 

mieszkańców wspólnot 
mieszkaniowych 
Świdnicy 

Remonty budynków 
przy ul. Gdyńska 3-3A, 

1-Maja 
3, Żeromskiego 6, 

Spółdzielcza 29-31, 
Kotlarska 

5a. Wymiana połaci 
dachowych ,remont 

elewacji 
wraz z kolorystyka i 

ociepleniem, która jest 
całkowicie zniszczona. 

Remont kapitalny klatek 
schodowych,naprawa 
stopni schodowych 

,wymiana 
poręczy oraz tralek. 

57 Inny 
wskaźnik 

liczba 
budyków 
objętnych 
rrewitaliz

acją 

5 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
budynkó

w 
wyremon
towanych 

5 
protokół 
zdawczo-
odbiorczy 

690 000,00 

Projekt złożony w wyniku naboru w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych). Całkowita 
wartość projektu: 2 245 325,94 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 1 836 198,46 zł.  Nabór zakończono 2016-12-30.  

58 

„Wykona
nie 

remontu 
komunaln

ych 
budynkó

w 
wielorodz

innych 
usytuowa
nych przy 

ul. 
Przechod

niej 
3; ul. 

Przechod
niej 5; ul. 
Przechod
niej 6; ul. 
Przechod
niej 8; ul. 
Przechod
niej 10; 

ul. 
Teatralne

j 25 w 
Świdnicy

” 

Gmina Miasta 
Świdnica 

inna ulica 2 

Bardzo zły stan techniczny budynków 
komunalnych 

przy ul. Przechodnia 3, ul. Przechodnia 5, 
ul. 

Przechodnia 6, ul. Przechodnia 8, ul. 
Przechodnia 

10, ul. Teatralna 25. Zły stan techniczny 
dachów, zniszczone elewacje zagrażające 

bezpieczeństwu, zdegradowane klatki 
schodowe. 

Poprawa estetyki 
budynków i 

bezpieczeństwa i 
jakości życia 

mieszkańców wspólnot 
mieszkaniowych 
Świdnicy 

Projekt ma za zadanie 
wyremontowanie 

budynków przy ul. 
Przechodnia 3 
Przechodnia 5, 
Przechodnia 6, 
Przechodnia 8, 
Przechodnia 10, 

Teatralna 25, wymiana 
połaci 

dachowych,remont 
kapitalny elewacji  wraz 

z kolorystyka i 
dociepleniem oraz 

klatek schodowych. 

57 Inny 
wskaźnik 

liczba 
budynkó

w 
przygoto
wanych 

do 
rewitaliza
cjirewital

izacji 

6 
25 Inny 

wskaźnik 
6 6 

protokół 
zdawczo-
odbiorczy 

660 000,00 

Projekt złożony w wyniku naboru w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych). Całkowita 
wartość projektu: 1 954 998,39 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 1 422 648,98 zł.  Nabór zakończono 2016-12-30.  
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59 

Zagospod
arowanie 
przestrze

ni 
publiczne
j na cele 

społeczne 
przy 

centrum 
Charytaty
wnym w 
Świdnicy 
Caritas 
Diecezji 
Świdnick

iej 

Caritas Ciecezji 
Świdnickiej ul. 

Westerplatte 4-6 
58-100 Świdnica 

Westerplatt
e 

2 

Poprawa przestrzeni społecznej wokół 
Centrum Charytatywnego Caritas Diecezji 
Świdnickiej, która będzie polegac na: 

przebudowie terenu przestrzeni publicznej 
wokół centrum,  instalacja oświetleniowa, , 
monitoring dla bezpieczeństwa. W I etapie 

rewitalizacji oddano Centrum 
Charytatywne, istnieje potrzeba 

zagospodarowania terenu wokół Centrum 
dla przestrzeni publicznej. Przestrzeń ta 
będzie zagospodarowana w oparciu o 

koncepcję zagospodarowania przestrzeni. 

Poprawa życia 
społecznego 

mieszkańców z obszaru 
rewitalizacji 

Projekt ma za zadanie 
realizacje prac: 

Monitoring obejmujący 
teren Centrum i częśc 

ulicy Westerplatte, 
oświetlenie zewnetrzne, 
przebudowa przestrzeni 
publiczno-społecznej 

wokół Centrum 

 

Przebudo
wa 

przestrze
ni 

publiczne
j (m2) 

230  

Liczba 
wspartyc

h 
mieszkań

ców 
Świdnicy 
w tym z 
obszaru 

rewitaliza
cji 

200-300 

Dziennik 
budowy i 

odpowiednie 
protokołypotwie

rdzające 
zakończenie 

poszczególnych 
etapów prac 
oraz protokół 

końcowy 
odbioru robót 
budowlanych i 
instalacyjnych 

420 000,00 

Caritas Diecezji Świdnickiej w roku 2016 nie aplikował o środki zewnętrzne na realizację ww. projektu. W roku 2017 Caritas Diecezji Świdnickiej zamierza aplikować o środki z RPO WD 2014-2020 z działania 6.3, 
zakres rzeczowy: zagospodarowanie przestrzeni wokół Centrum Charytatywnego ul. Westerplatte 4-6 na cele społeczne, wartość projektu poniżej 1 mln euro wydatków kwalifikowalnych na realizację przedmiotowego 
projektu.  

60 

Odnowie
nie 

elewacji 
wielorodz

innego 
budynku 
mieszkal
nego - 

Wspólnot
a 

Mieszkan
iowa przy 
Pl. 1000-
lecia 4 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
przy Pl.  1000-

lecia 4 

PL. 1000-
lecia 

2 

Ściany budynku nie spełniają wymagań 
izolacyjności cieplnej powodując 

zwiększone 
zużycia ciepła. Zatrzymanie stopniowej 

degradacji zabytkowej elewacji oraz 
odnowa 

zachowanych detali architektonicznych. 

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego miasta. 

-odbicie i uzupełnienie 
uszkodzonych tynków, 
-wykonanie ocieplenia 

ścian, 
-malowanie ścian, 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
mieszkań

ców 
objetych 
rewitaliza

cją 

17 

protokoły 
zdawczo -
odbiorcze 
budowy 

120 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

61 

Odnowie
nie 

elewacji 
wielorodz

innego 
budynku 
mieszkal
nego - 

Wspólnot
a 

Mieszkan
iowa przy 
Pl. Św. 

Małgorza
ty 4 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
przy Pl. Św. 
Małgorzaty 4 

PL. Św. 
Małgorzaty 

2 

Ściany budynku nie spełniają wymagań 
izolacyjności cieplnej powodując 

zwiększone 
zużycia ciepła. Zatrzymanie stopniowej 

degradacji zabytkowej elewacji oraz 
odnowa 

zachowanych detali architektonicznych. 

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego miasta. 

-odbicie i uzupełnienie 
uszkodzonych tynków, 
-wykonanie ocieplenia 

ścian, 
-malowanie ścian, 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 
wyremonto

wane 
budynki 

mieszkalne 
na 

obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
mieszkań

ców 
objetych 
rewitaliza

cją 

16 

protokoły 
zdawczo-
odbiorcze 
budowy 

100 000,00 

Wspólnota nie złożyła wniosku aplikacyjnego w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).  
Nabór zakończono 2016-12-30.  

 

Sporządziła M. Gozdek 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców. 

 


