Załącznik 1. Projekty rewitalizacyjne Lista A

L
p.

1

2

Nazwa
projektu

Modernizacja
budynku
mieszkalnego
zlokalizowaneg
o
na obszarze
rewitalizowany
mw
Sokołowsku
przez
wspólnotę
mieszkaniową
przy ul Głównej
42.

Modernizacja
budynku
mieszkalnego
zlokalizowaneg
o
na obszarze
rewitalizowany
mw
Mieroszowie
przez
mieszkańców
wspólnoty

Nazwa
wnioskodaw
cy

Wspólnota
Mieszkanio
wa

Krótki opis
problemu, jaki ma
rozwiązać realizacja
projektu

Cel projektu

Obiekt budynku
mieszkalnego
charakteryzuje się w
znacznym stopniu
zniszczenia, które
dotyczy
głównie części
wspólnych tz
elewacji. W
zakresie elewacji,
wymaga ona
docieplenia ze
względu na niskie
parametry
energetyczne
budynku. W zakresie
instalacji
elektrycznej, która
jest bardzo stara.
Wymiana kotła, CO
na
Ekologiczny.

Głównym celem
projektu jest
poprawa
warunków
życia
mieszkańców
budynku
mieszkalnego w
Sokołowsku przy
ul. Głównej 42
poprzez poprawę
jego stanu
technicznego.
Cele pośrednie
to: ·poprawa
wydajności
energetycznej
budynku poprzez
modernizacje
elewacji.
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
poprzez
modernizację
instalacji
elektrycznej.

Obiekt budynku
mieszkalnego
charakteryzuje się
znacznym stopniem
zniszczenia, który
dot.
głównie części
wspólnych tzn. dachu
oraz klatki
schodowej oraz
elewacji. - W
zakresie dachu
zniszczone jest
więźba dachowa oraz
poszycie dachu jak
również brak jest
instalacji
odgromowej.
Zniszczone
są rynny oraz
obróbka blacharska. W zakresie klatki
schodowej
zniszczona jest
stolarka okienna.
Instalacja elektryczna
wymaga wymiany. W zakresie elewacji
wymaga ona
docieplenia ze

Celem głównym
projektu jest
poprawa
warunków życia
mieszkańców
budynku
mieszkalnego w
Mieroszowie
przy ul.
Mickiewicza 1A
poprzez poprawę
jego stanu
technicznego.
Cele pośrednie
to: zapobieganie
dalszej
degradacji
budynku poprzez
modernizację
dachu; - poprawa
wydajności
energetycznej
budynku poprzez
modernizację
elewacji i
wymianę okien
korytarzowych.

Cel
rewitali
zacji

Zakres realizacji
zadań

2

Elewacja: naprawa
elewacji poprzez
docieplenie
styropianem o gr
15 cm oraz
nałożenie tynków.
Wymiana
instalacji
elektrycznej.
Wymiana kotła,
CO
na ekologiczny.

2

- Modernizacja
dachu: wymiana
części więźby
dachowej,
wymiana poszycia
dachu, wymiana
elementów
odwodnienia
budynku (rynny),
założenie instalacji
odgromowej, Klatka schodowa:
·wymiana stolarki
okiennej, wraz z
instalacją
domofonu.
Elewacja: naprawa
elewacji poprzez
docieplenie
styropianem o gr.
10 cm oraz
nałożenie
tynków.-.

Miejsce realizacji danego projektu na
obszarze rewitalizowany

Sokołowsko

Mieroszów

Główna

Mickiewicza

42

1A

Szacowana
wartość
projektu

150000

155000

Prognozowane produkty i rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów rewitalizacji
Wskaźnik
produktu

Własny
wskaźnik
produktu

57 Inny
wskaźnik

Powierzch
nia
zmoderniz
owanego
budynku
700 m2

57 Inny
wskaźnik

m2

Wartość
wskaźnika
produktu

700

1100

Wskaźniki
rezultatu

25 Inny
wskaźnik

25 Inny
wskaźnik

Własny
wskaźnik
rezultatu

21

Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
- osoby

Wartość
wskaźnika
rezultatu

Sposób
pomiaru
wskaźników

21

Zgodnie ze
stanem
faktycznym
Wspólnoty
mieszkanio
wej przy ul
Głównej 42

19

Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru Dla
wskaźnika
rezultatu lista
mieszkańcó
w budynku

względu na niskie
parametry
energetyczne
budynku.

3

Modernizacja
budynku
mieszkalnego
wielorodzinneg
o usytuowanego
na obszarze
rewitalizowany
m przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
przy ul. Dolnej
12 i 13 w
Mieroszowie

Wspólnota
Mieszkanio
wa przy ul.
Dolnej 12i13
w
Mieroszowie

Budynek mieszkalny
charakteryzuje się
znacznym
stopniem zużycia, w
szczególności
dotyczy to
części wspólnych:
dachu, kominów,
obróbek
blacharskich,
elewacji, stolarki.
Elewacja wymaga
docieplenia z uwagi
na niskie parametry
energetyczne
budynku
potwierdzone w
audycie.
Znacząco zniszczone,
uszkodzone części
wspólne
budynku stanowią
dużą uciążliwość dla
mieszkańców, takie
jak zalania mieszkań,
·konieczność
zwiększonego
zużycia opału itp.

Celem głównym
projektu jest
poprawa
warunków życia
mieszkańców
budynku poprzez
naprawę jego
złego stanu
technicznego.
Realizacja
projektu
przyniesie także
osiągnięcie
celów pośrednich
takich jak:
·zapobieżenie
dalszej
degradacji
technicznej
budynku,
poprawę
wydajności
energetycznej
budynku oraz
poprawę
bezpieczeństwa
Mieszkańców:

2

* Remont dachu
poprzez wymianę
pokrycia
dachówkowego
dachu, wymiana
systemu
rynnowego,
wymiana obróbek
blacharskich,
przemurowanie
kominów ponad
dachem,
wykonanie izolacji
cieplnej z wełny
mineralnej; ·*
Remont elewacji z
dociepleniem
styropianem wraz
z wymianą
uszkodzonej
stolarki okiennej i
drzwiowej.*

Mieroszów

Dolna

12 i 13

161758

57 Inny
wskaźnik

Powierzch
nia
użytkowa
zmoderniz
owanego
budynku
- m2

634

25 Inny
wskaźnik

Wskaźni
k własny
rezultatu
- osoby

19

Dla
wskaźnika
produktu
protokół
odbioru. Dla
wskaźnika
rezultatu
liczba
mieszkańcó
w.

4

5

Rewitalizacja
kamienicy przy
pl.
Niepodległości
15 i ul. Dolnej
nr 15 w
Mieroszowie,
usytuowanego
w obszarze
rewitalizowany
mw
Mieroszowie

Modernizacja
budynku
mieszkalnego
Wspólnoty
Mieszkaniowej
przy ul.
Głównej nr 48
w
Sokołowsku,
usytuowanego
w obszarze
rewitalizacji
w Sokołowsku

Wspólnota
Mieszkanio
wa przy pl.
Niepodległoś
ci
nr 15 i ul.
Dolnej nr 15
w
Mieroszowie
.

Budynek
charakteryzuje się
znacznym stopniem
zniszczenia, w
szczególności
dotyczy to elewacji
i klatki schodowej.

Wspólnota
Mieszkanio
wa przy ul.
Głównej nr
48 w
Sokołowsku

Budynek Wspólnoty
Mieszkaniowej przy
ul. Głównej nr 48 w
Sokołowsku
charakteryzuje
się znacznym
stopniem zniszczenia
elewacji i
zawilgoceniem ścian
fundamentowych.
Wymagane
jest docieplenie
elewacji z uwagi na
niskie
parametry
energetyczne
budynku.

Głównym celem
projektu jest
poprawa
warunków
życia
mieszkańców
budynku
Wspólnoty
Mieszkaniowej
przy pl.
Niepodległości
nr 15 i
ul. Dolnej nr 15
w Mieroszowie,
poprzez poprawę
stanu
technicznego
budynku.
Pośrednimi
celami
są: poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców,
·ograniczenie
degradacji
substancji
mieszkaniowej
a także poprawa
sprawności
energetycznej
Budynku.
Celem głównym
projektu jest
poprawa
komfortu
życia
mieszkańców
budynku przy ul.
Głównej nr
48 w
Sokołowsku.
Cele pośrednie to
poprawa
sprawności
energetycznej
budynku
wskutek
docieplenia i
poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
poprzez
usunięcie
zawilgocenia
ścian.

2

* Remont elewacji
frontowej i tylnej z
odtworzeniem
uszkodzonych
detali
architektonicznych
z dociepleniem
elewacji tylnej
ściany płytami
styropianowymi, a
także wymiana
stolarki okiennej
piwnicznej; ·*
Remont klatki
schodowej z
naprawą schodów,
naprawą i
wymianą
uszkodzonych
tynków,
odnowieniem
malatury ścian i
sufitów.*

2

* Odwodnienie
budynku wykonanie
instalacji
drenażu
opaskowego i
instalacji
deszczowej z
budową przyłącza
do miejskiej
kanalizacji
deszczowej *
Remont elewacji z
dociepleniem
płytami
styropianowymi*

Mieroszów

Sokołowsko

Pl.
Niepodległo
ści nr 15 i ul.
Dolna 15

Główna

Pl.
Niepodle
głości nr
15 i ul.
Dolna 15

48

250000

170000

57 Inny
wskaźnik

57 Inny
wskaźnik

Powierzch
nia
użytkowa
zrewitalizo
wanej
kamienicy
- m2p

Powierzch
nia
użytkowa
rewitalizo
wanego
budynku
- m2

569

594

25 Inny
wskaźnik

25 Inny
wskaźnik

Ilość
mieszkań
ców w
zrewitali
zowanej
Kamieni
cy

Liczba
mieszkań
ców
budynku
- osoby

14

Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru,
·Dla
wskaźnika
rezultatu liczba
mieszkańcó
w

16

Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru
Dla
wskaźnika
rezultatu ilość
zamieszkują
cych osób

6

7

Remont
gminnych
wielorodzinnyc
h budynków
mieszkalnych zadanie 5
remont
budynku przy
ul.
Kościelna 1,
Kościelna 3,
Dolna 6 w
Mieroszowie.

Modernizacja
boiska
szkolnego przy
Zespole
Szklono –
Przedszkolnym
im. J. Korczaka
w Sokołowsku.

Gmina
Mieroszów

Zespół
SzkolnoPrzedszkoln
y im. J.
Korczaka

Potrzeba realizacji
projektu wynika ze
zdiagnozowanego
problemu złego stanu
technicznego
wielorodzinnego
zasobu komunalnego.
Budynki przy
ul. Kościelna 1,
Kościelna 3, Dolna 6
w
Mieroszowie
znajdują się w złym
stanie
technicznym, w
związku ze
znacznym zużyciem
elementów budynku
Modernizacja boiska
sportowego jest
konieczna ze
względu na
zapewnienie
bezpieczeństwa
osobom z
niego korzystającym.
Obecnie
nawierzchnia boiska
wykazuje stopień
zużycia: jest
nierówna.
Również twarda
podbudowa
powoduje
przeciążenia
stawów i kręgosłupa.
Zamontowanie
warstwy
amortyzującej i
odpowiedniej trawy
syntetycznej
wraz z gumowym
granulatem zapewni
tłumienie
energii podczas
upadków,
zdarzających się w
czasie gier
drużynowych.
Podwyższenie
poziomu
bezpieczeństwa i
komfortu
użytkowania
podniesie
atrakcyjność zajęć.
Jest to niezwykle
istotne
w dobie zagrożeń
społecznych
związanych m.in.
z siedzącym trybem
życia. O

Celem projektu
jest polepszenie,
jakości życia
mieszkańców
obszarów
zdegradowanych
poprzez
poprawę stanu
technicznego
wielorodzinnych
budynków przy
ul. Kościelna 1,
Kościelna 3,
·Dolna 6 w
Mieroszowie.

Celem projektu
jest stworzenie
zaplecza
sportowego dla
dzieci i
młodzieży a co
za tym
idzie stworzone
zostaną lepsze
warunki podczas
zajęć
wychowania
fizycznego, zajęć
UKS oraz do
spędzania
wolnego czasu,
co umożliwi
odpowiedni
rozwój fizyczny
dzieci i
młodzieży.

2

Zakres rzeczowy
obejmuje remont
części
wspólnych
budynków przy ul
Kościelna 1,
·Kościelna 3,
Dolna 6 w
Mieroszowie
obejmującego
remont klatek
schodowych wraz
z remontem
instalacji
elektrycznej,
wymianę stolarki
Okiennej.

2

Projekt
modernizacji
boiska zakłada
rozbiórkę,
·wyrównanie i
uzupełnienie
podbudowy,
·odwodnienie,
wykonanie nowej
nawierzchni z
trawy
syntetycznej o
wysokości włókna
40 mm, (800m2)
·wypełnionej
piaskiem
kwarcowym i
granulatem
gumowym SBR
wraz z wklejeniem
linii pola gry.
Planowany jest
również montaż
piłko chwytów o
wysokości 4m
(4mx20) x2=
160m2.
Regulaminy.

Mieroszów

Sokołowsko

Kościelna

Unisławska

1

4

100000

250000

57 Inny
wskaźnik

Liczba
wyremonto
wanych
wielorodzi
nnych
budynków
Mieszkaln
ych.

57 Inny
wskaźnik

Powierzch
nia
zmoderniz
owanej
nawierzch
ni boiskaM2

3

800

25 Inny
wskaźnik

Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynki /
osoby.

25 Inny
wskaźnik

Liczba
osób
korzystaj
ących z
boiska osoby

36

Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru, dla
wskaźnika
rezultatu ewidencja
ludności.

100

Dla
wskaźnika
produktu –
protokół
odbioru.

8

9

Kapitalny
remont dachu i
odtworzenie
pozłoconej
kopuły
zabytkowej
cerkwi św.
Archanioła
Michała w
Sokołowsku na
obszarze
rewitalizowany
m

Zabytkowa
Cerkiew
Prawosławna
św. Archanioła
Michała w
Sokołowsku.
Założenie
instalacji
alarmowej,
budowa
ogrodzenia
ceglanego
wokół obiektu.
Odtworzenie
chodników
komunikacyjny
ch wokół
cerkwi - z
kostki
granitowej.
Konserwacja
fug
klinkierowych
murów cerkwi i
wapiennych
reliefów,

Parafia
Prawosławna
św.
Archanioła
Michała w
Sokołowsku

W zakresie
zabytkowej cynkowej
kopuły -utraciła na
przestrzeni 115 lat
istnienia pierwotną
powłokę złoceniazasadniczą cechę
cerkiewnych budowli
sakralnych.
W zakresie dachu zniszczona więźba i
poszycie w wyniku
powalenia się
okolicznych drzew;
instalacja
odgromowa, utracona
(kradzież) pozłocona
cynkowa dekoracyjna
obróbka blacharskarynnowa.

Przywrócenie
pierwotnej
świetności
pozłoconej
kopuły dającej
wysoką estetykę
równie
zabytkowego jak
obiekt otoczenia;
w przypadku
dachu
zapobiegnięcie
degradacji
budynkuzacieków
wodnych
wewnątrz,
niszczących
freskipolichromię, Jak
również
przywrócenie
wysokiej estetyki
(pozłocone
pierwotne
dekoracyjne
obróbki
blacharskie
(elementy
Przy rynnowe)

Parafia
Prawosławna
św.
Archanioła
Michała w
Sokołowsku

Wyposażenie obiektu
zabytkowego w
nieodzowną
instalację alarmową;
·Budowa
zabezpieczającego
ogrodzenia ceglanego
wokół obiektu.
Odtworzenie
chodników
komunikacyjnych
wokół cerkwi - z
kostki granitowej,
·zapewniająca
bezpieczne dojście
do obiektu i
poruszanie się wokół
niego grup
użytkowników i
odwiedzających
podczas uroczystości
i w czasie
zwiedzania.
Konserwacja fug
klinierowych murów
cerkwi i wapiennych
reliefów,
zapobiegające
degradacji.
Wyposażenie obiektu
zabytkowego w
nieodzowną
instalację alarmową;
·Budowa
zabezpieczającego
ogrodzenia ceglanego

Zapewnienie
ochrony obiektu i
jego
zabytkowego
wyposażenia i
poprawa
bezpieczeństwa
użytkowników i
zwiedzających.
Zapobiegnięcie
aktów
wandalizmów
wobec świątyni i
destrukcji
budynku i terenu
wokół niej.

2

Pozłocenie
(rewitalizacja)
kopuły; Naprawa
dachu- poszycie i
więźba,
odtworzenie
pozłoconych
cynkowych
dekoracji obróbki
blacharskiej przy
rynnowych;
założenie
instalacji
odgromowej.

2

Kompleksowe
założenie instalacji
alarmowej,
Położenie kostki
granitowej
tworzącej
chodniki,; budowa
muru ceglanego
wokół obiektu,
·Konserwacja fug
klinierowych
murów cerkwi i
wapiennych
reliefów,
zapobiegające
degradacji.

Sokołowsko

Sokołowsko

Unisławska

Unisławska

8

8

100000

150000

57 Inny
wskaźnik

Powierzch
nia
zmoderniz
owanego
dachu

57 Inny
wskaźnik

Powierzch
nia
zmoderniz
owanego
terenu m

120

25 Inny
wskaźnik

Liczba
osób
użytkują
cych
obiekt osoby

600

25 Inny
wskaźnik

Liczba
osób
użytkują
ca

50

Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru

200

Protokół
odbioru

wokół obiektu.
Odtworzenie
chodników
komunikacyjnych
wokół cerkwi - z
kostki granitowej,
·zapewniająca
bezpieczne dojście
do obiektu i
poruszanie się wokół
niego grup
użytkowników i
odwiedzających
podczas uroczystości
i w czasie
zwiedzania.
Konserwacja fug
klinierowych murów
cerkwi i wapiennych
reliefów,
zapobiegające
degradacji.

10

Modernizacja
budynku
zlokalizowaneg
o na obszarze
rewitalizowany
mw
Mieroszowie
przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
ul. Mickiewicza
32

Wspólnota
Mieszkanio
wa

Obiekt budowlany
budynek
charakteryzuje się
stopniem
zniszczenia, który
dot. lokali, ale
głównie części
wspólnych budynku.
Ściany od poziomu
piwnic do
pierwszego piętra są
znacznie
zawilgocone.
Instalacja elektryczna
wymaga
natychmiastowej
wymiany, ponieważ
nie spełnia wymagań
ochrony
przeciwporażeniowej
.

Głównym celem
projektu jest
poprawa, jakości
życia
mieszkańców
przez poprawę
stanu
technicznego
budynku
mieszkalnoużytkowego.
Cel pośredni to
zapobieganie
dalszej
degradacji
budynku przez
osuszenie ścian
od fundamentów
piwnic do
pierwszego
piętra i
odprowadzenie
wód gruntowych;
zwiększenie
bezpieczeństwa
mieszkańców
oraz uzyskanie
oszczędności
energii przez
modernizację

2

Wykonanie
przeciwwilgociow
ej izolacji
pionowej i
poziomej oraz
drenażu.
Wymiana
instalacji
elektrycznej wraz
z montażem
energooszczędneg
o oświetlenia.

Mieroszów

Mickiewicza

32

130000

57 Inny
wskaźnik

Powierzch
nia
zmoderniz
owanego
budynku m2

441

25 Inny
wskaźnik

Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
- osoby

14

Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru
Dla
wskaźnika
rezultatu liczba
mieszkańcó
w budynku

instalacji
elektrycznej.

11

12

Remont
gminnych
wielorodzinnyc
h budynków
mieszkalnych zadanie 6
remont
budynku przy
ul.
Głównej 36 w
Sokołowsku.

Modernizacja
budynku
mieszkalnego,
który jest
zlokalizowany
na
rewitalizowany
m obszarze w
miejscowości
Sokołowsko
przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
przy ulicy
Głównej 9 w
Sokołowsku

Gmina
Mieroszów

Potrzeba realizacji
projektu wynika ze
zdiagnozowanego
problemu złego stanu
technicznego
wielorodzinnego
zasobu komunalnego.
Budynek przy
ul. Głównej 36 w
Sokołowsku znajduje
się w
złym stanie
technicznym, w
związku ze
znacznym
zużyciem elementów
budynku.

Wspólnota
Mieszkanio
wa przy
ulicy
Głównej 9 w
Sokołowsku

Budynek
charakteryzuje się
dużym stopniem
zużycia. Dotyczy to
przede wszystkim
części
wspólnych budynku i
elewacji. Remontem
należy
objąć klatkę
schodową
(malowane,
uzupełnienie
tynków, wymiana
instalacji
elektrycznej, linii
zasilających,
wymiana pionów
wodnokanalizacyjnych,
remont schodów i
posadzek, ·wymiana
drzwi wejściowych i
gospodarczych,
·wymiana okien,
zabezpieczenie
wejścia do budynku,
·montaż domofonu),
elewację
(odrestaurowanie w
pełnym zakresie),
dach (docieplenie).

Celem projektu
jest polepszenie,
jakości życia
mieszkańców
obszarów
zdegradowanych
poprzez
poprawę stanu
technicznego
wielorodzinnego
budynku przy ul.
Głównej 36 w
Sokołowsku.

Główny cel to
poprawa
warunków życia
mieszkańców
budynku,
poprzez poprawę
stanu
technicznego.
Cele pośrednie:
zapobieżenie
postępującej
degradacji
zabytkowego
budynku,
·poprawa
wydajności
energetycznej,
poprawa
bezpieczeństwa
użytkowania.

2

Zakres rzeczowy
obejmuje remont
części
wspólnych
budynku przy ul
Głównej 36 w
Sokołowsku
obejmującego
elewacji, klatki
schodowej wraz z
remontem
instalacji
elektrycznej,
·wymianę stolarki
okiennej i
drzwiowej.

2

Remont klatki
schodowej:
malowane,
uzupełnienie
tynków, wymiana
instalacji
elektrycznej, linii
zasilających,
wymiana pionów
wodnokanalizacyjnych,
remont ciągów
komunikacyjnych
i posadzek,
wymiana drzwi
wejściowych i
gospodarczych,
wymiana okien,
zabezpieczenie
wejścia do
budynku, montaż
domofonu).
Elewacja:
uzupełnienie
tynków i
elementów
architektonicznych
, malowanie,
ewentualne
docieplenie za
zgodą
konserwatora
zabytków.
Dach: docieplenie.

Sokołowsko

Sokołowsko

Główna

Główna

36

9

120000

200000

57 Inny
wskaźnik

57 Inny
wskaźnik

Liczba
wyremonto
wanych
wielorodzi
nnych
budynków
Mieszkaln
ych.

Powierzch
nia
zmoderniz
owanego
budynku m2

1

341

25 Inny
wskaźnik

25 Inny
wskaźnik

Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
/ osoby.

Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
- ilość
Osób

15

Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru,
·dla
wskaźnika
rezultatu ewidencja
ludności.

8

Wskaźnikie
m produktu
będzie
protokół
odbioru, ·a
wskaźnikie
m rezultatu
będzie lista
mieszkańcó
w budynku.

13

Modernizacja
budynku
mieszkalnego,
·zlokalizowane
go na obszarze
rewitalizowany
mw
miejscowości
Sokołowsko,
przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
przy ulicy
Głównej 32 w
Sokołowsku

14

Rewitalizacja
ciągów
pieszych
prowadzących
do
zabytkowego
rynku w
Mieroszowie z
dostosowaniem
przestrzeni do
potrzeb osób
niepełnosprawn
ych.

Wspólnota
Mieszkanio
wa przy
ulicy
Głównej 32
w
Sokołowsku

Gmina
Mieroszów

Projekt należy
zrealizować ze
względu na fakt, ·iż
budynek jest w złym
stanie technicznym i
charakteryzuje go
bardzo wysoki
stopień zużycia.
Główne dotyczy to
części wspólnych
budynku
(elewacja, klatka
schodowa, instalacja
centralnego
ogrzewania).
Powyższe działania
maja na celu
podwyższenie
standardu życia
mieszkańców,
·zapewnienie im
bezpieczeństwa oraz
ograniczenie
kosztów utrzymania
nieruchomości.

Głównym celem,
jest zapewnienie
poprawy,
·jakości życia
mieszkańców
poprzez działania
związane z
poprawą stanu
infrastruktury
technicznej
budynku.
Ponadto zostanie
przerwany
proces
posuwającej się
degradacji
nieruchomości,
ograniczone
zostaną w
znacznym
stopniu koszty
przeznaczane na
eksploatację.
Poprawie ulegnie
także wartość
architektoniczna
budynku, a tym
samym
wizerunek
miejscowości
Sokołowsko.

Zły stan
infrastruktury
technicznej ciągów
pieszych oraz
niedostosowanie
ciągów pieszych do
potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Poprawa, jakości
życia
mieszkańców
poprzez
remont ciągów
pieszych
prowadzących do
rynku w
Mieroszowie i
dostosowanie
ciągów pieszych
do
potrzeb osób
niepełnosprawny
ch.

2

2

Klatka schodowa:
wymiana tynków,
wymiana instalacji
elektrycznej i
WLZ, wymiana
pionów wodnokanalizacyjnych,
renowacja, bądź
wymiana stolarki
drzwiowej i
okiennej.
Instalacja c.o.:
Wymiana kotła,
wymiana
instalacji, montaż
pomp, systemu
automatyki i
nadzoru.
Elewacja:
odbudowa
struktury elewacji
wraz z elementami
architektonicznym
i, uzupełnienie
tynków,
malowanie oraz
ewentualne
ocieplenie za
zgoda
konserwatora
zabytków, drenaż
ścian
fundamentowych
wraz z
odwodnieniem,
odbudowa
elementów
konstrukcji
drewnianych werandy.
Dach: wymiana
pokrycia.
Remont i
przebudowa
chodników wraz z
udogodnieniami
dla osób
niepełnosprawnyc
h.
Remont schodów
przy ul. Miłej.
Remont i
przebudowa
chodników wraz z
udogodnieniami
dla osób
niepełnosprawnyc
h.
Remont schodów
przy ul. Miłej.
Remont i
przebudowa
chodników wraz z
udogodnieniami
dla osób
niepełnosprawnyc

Sokołowsko

Główna

Mieroszów

Dąbrowszcz
aków Dolna
Mickiewicza
Miła

32

001

190000

500000

57 Inny
wskaźnik

Powierzch
nia
zmoderniz
owanego
budynku m2

57 Inny
wskaźnik

Długość
wyremonto
wanych
ciągów
pieszych/
km

340

0

25 Inny
wskaźnik

Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek
- ilość
Osób

3

Wskaźniki
pomiaru:
1. Produktu
- protokół
odbioru
2. Rezultatu
- lista
mieszkańcó
w

25 Inny
wskaźnik

Liczba
ciągów
pieszych
objętych
remonte
m.

4

Protokół
odbioru.

h.
Remont schodów
przy ul. Miłej.
Remont i
przebudowa
chodników wraz z
udogodnieniami
dla osób
niepełnosprawnyc
h.
Remont schodów
przy ul. Miłej.
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Modernizacja
budynku
mieszkalnego,
·zlokalizowane
go na obszarze
rewitalizowany
mw
miejscowości
Sokołowsko,
przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
przy ulicy
Głównej 50 w
Sokołowsku.

Wspólnota
Mieszkanio
wa przy
ulicy
Głównej 50
w
Sokołowsku

Budynek Wspólnoty
Mieszkaniowej jest
zużyty w
bardzo znacznym
stopniu. Dotyczy to
w
szczególności części
wspólnych budynku i
infrastruktury na
terenie
przynależnym.
Wspólnota pragnie
przeprowadzić
kompleksowy
remont dachu, klatek
schodowych oraz
systemu
drenażowego.
Mieszkańcy budynku
napotykają
problemy, których
źródłem są elementy
konstrukcyjne
budynku. Tak, więc
nie mają
zapewnionego
bezpieczeństwa i
komfortu życia.
Ponadto ponoszą
duże koszty związane
z
utrzymaniem
budynku.

Główny cel, to
diametralna
poprawa
warunków
życia
mieszkańców,
poprzez
zdecydowaną
poprawę stanu
technicznego
budynku i jego
otoczenia. Tym
samym, zostanie
przerwana
posuwająca się
ciągle degradacja
budynku.
Znacząco
wzrośnie wartość
architektoniczna,
a
także dokona się
pełniejsze
utrwalenie
tożsamości
mieszkańców.
Ponadto poprawi
się
wizerunek
miejscowości
Sokołowsko.

2

Remont dachu:
wymiana
pokrycia,
przebudowa
kominów, system
wód opadowych.
Remont klatki
schodowej:
odnowienie bądź
wymiana stolarki
okiennej i
drzwiowej,
malowanie,
wymiana instalacji
elektrycznej,
wymiana WLZ,
renowacja
posadzek,
modernizacja
schodów,
wymiana pionów
wodnych i
kanalizacyjnych.
Elewacja i
otoczenie
budynku:
wykonanie
systemu
drenażowego,
izolacja ścian
fundamentowych,
wykonanie
systemu
odprowadzania
ścieków,
poprawienie
ciągów pieszych i
jezdnych.

Sokołowsko

Główna

50

350000

57 Inny
wskaźnik

Powierzch
nia
zmoderniz
owanego
budynku m2

515

25 Inny
wskaźnik

Liczba
osób
zamieszk
ałych w
budynku
- ilość
Osób

17

Wskaźnika
mi będą:
·produktu protokół
odbioru
rezultatu lista osób
zamieszkały
ch w
budynku

16

Rewitalizacja
budynku
mieszkalnego,
·zlokalizowane
go na
rewitalizowany
m obszarze
miejscowości
Mieroszów
przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
przy ulicy
Kościelnej 6 w
Mieroszowie

Wspólnota
Mieszkanio
wa przy
ulicy
Kościelnej 6
w
Mieroszowie

Budynek Wspólnoty
Mieszkaniowej
charakteryzuje
się bardzo dużym
stopniem zużycia i w
dużej
mierze
zdegradowanym
terenem
przynależnym.
Modernizacją należy
objąć części wspólne
budynku (dach,
kominy, system
wentylacyjny,
·elewacja, system
drenażu i
odwodnienia,
·instalacje deszczowe
i kanalizacyjne,
klatka
schodowa). Ponadto
należy przeprowadzić
działania zmierzające
do poprawy
infrastruktury
trenu przyległego
(ogrodzenie, ciągi
komunikacyjne oraz
jezdne, boks na
odpady,
·Roślinność).

Głównym celem
jest zapewnienie
poprawy życia
mieszkańców
poprzez
polepszenie
stanu
technicznego
budynku i terenu
przynależnego.
Celami
pośrednimi są:
przerwa daleko
idącej i
ciągłej
degradacji
zabytkowego
budynku,
·ograniczenie
kosztów
utrzymania,
zwiększenie
walorów
ekologicznych
budynku,
zwiększenie
wartości pod
względem
dziedzictwa
kulturowego i
jego ochrona,
wzrost wartości
urbanistycznoarchitektonicznej
miasta
Mieroszów,
·utrwalenie
tożsamości
mieszkańców,
poprawa
wizerunku
Mieroszowa.

2

Dach: wymiana
pokrycia,
przebudowa
kominów, system
wentylacji.
Elewacja:
odrestaurowanie,
odnowienie drzwi
wejściowych,
wykonanie i
montaż tablicy
informacyjnej z
rysem
historycznym
budynku.
Klatka schodowa:
wymiana tynków,
malowanie,
oczyszczenie
posadzek,
renowacja podłóg
korytarzy,
modernizacja
schodów,
wymiana instalacji
wodnokanalizacyjnej,
elektrycznej,
wymiana
wewnętrznych
linii zasilających,
wymiana punktów
świetlnych,
wymiana stolarki.
Otoczenie
budynku:
wymiana osadnika
gnilnego,
wykonanie izolacji
ścian
fundamentowych
wraz z drenażem
opaskowym,
wymiana i
uzupełnienie
ogrodzenia
posesji,
utwardzenie
ciągów jezdnych i
pieszych,
wykonanie wiaty
na pojemniki.

Mieroszów

Kościelna

6

400000

57 Inny
wskaźnik

Powierzch
nia
zmoderniz
owanego
budynku m2

326

25 Inny
wskaźnik

Liczba
zamieszk
ujących
osób w
budynku
- ilość
Osób

10

Wskaźnika
mi będą:
·produktu protokół
odbioru
rezultatu lista
mieszkańcó
w budynku

17

18

19

Modernizacja
budynku
mieszkalnego,
·zlokalizowane
go na
rewitalizowany
m obszarze w
miejscowości
Mieroszów
przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
przy ulicy
Krótkiej 12 w
Mieroszowie.

Modernizacja
budynku
Wspólnoty
Mieszkaniowej
przy ulicy
Przejazd 10 w
Mieroszowie,
·zlokalizowane
go na
rewitalizowany
m obszarze w
Mieroszowie

Modernizacja
budynku
Wspólnoty
Mieszkaniowej
przy ulicy
Krótkiej 7, na
rewitalizowany
m
obszarze w
miejscowości
Mieroszów

Wspólnota
Mieszkanio
wa przy
ulicy
Krótkiej 12
w
Mieroszowie

Z uwagi na duży
stopień zużycia
budynku, należy
objąć go planem
rewitalizacji. Przede
wszystkim należy
skupić się na
częściach wspólnych
(elewacja, dach).
W chwili obecnej
mieszkańcy borykają
się z wielkimi
problemami w
użytkowaniu
nieruchomości.

Wspólnota
Mieszkanio
wa przy
ulicy
Przejazd 10
w
Mieroszowie

Budynek Wspólnoty
jest w dużym stopniu
zużyty.
Modernizacją należy
objąć części wspólne
budynku: dach,
elewacja, klatka
schodowa. Tym
samym mieszkańcy
odczuwają
niedogodności i
napotykają wiele
problemów na swej
drodze
życiowej. Nie mają
zapewnionego
bezpieczeństwa,
·które jest
podstawową potrzebą
każdego
Człowieka.

Wspólnota
Mieszkanio
wa przy
ulicy
Krótkiej 7 w
Mieroszowie

Potrzeba realizacji
projektu wynika ze
złego
stanu technicznego
budynku, który od
wielu lat
ulega postępującej
degradacji.
Remontem należy
objąć części wspólne
budynku, takie jak:
·klatka schodowa,
dach, elewacja oraz
zbiornik
Gnilny.

Celem
nadrzędnym jest
zapewnienie
poprawy,
·jakości życia
mieszkańcom,
poprzez
przeprowadzenie
remontu
nieruchomości, a
tym
samym
zaniechanie
postępującej
degradacji
budynku. Dzięki
działaniom
zwiększa się
także
walory
estetyczne i
ekologiczne.
Poprawie ulegnie
wizerunek miasta
Mieroszów.
Głównym celem
jest zapewnienie
bezpieczeństwa
i poprawa,
jakości życia
mieszkańców
budynku.
Ponadto w
wielkim stopniu
ulegną
zmniejszeniu
koszty, jakie w
chwili obecnej są
ponoszone przez
osoby
zamieszkałe.
Poprawie ulegnie
także
wizerunek
Mieroszowa,
wzrośnie
również
wartość
urbanistycznoarchitektoniczna
obszaru.
Głównym celem
jest zapewnienie
bezpieczeństwa
mieszkańców,
zdecydowana
poprawa, jakości
życia
oraz
zmniejszenie
kosztów, które
muszą oni
ponosić na by
bezpiecznie
eksploatować
budynek, ·a

2

Wspólnota planuje
przeprowadzenie
remontu elewacji i
dachu.
Remont dachu
obejmie wymianę
pokrycia z
ewentualnym
ociepleniem, a
elewacja poddana
zostanie
działaniom
termomodernizacy
jnym.

2

Remont dachu:
wymiana
poszycia,
kominów,
ewentualne
ocieplenie,
wymiana systemu
rynnowego.
Remont elewacji:
ocieplenie,
izolacja pozioma
ścian
fundamentowych,
wykonanie
drenażu.
Klatka schodowa:
wykonanie
nowego
tynkowania,
malowanie,
wymiany instalacji
elektrycznych,
WLZ, wodnej i
kanalizacyjnej,
wymiana
oświetlenia.

2

Obszary budynku,
które należy objąć
remontem to:
·dach (wymiana
pokrycia,
odbudowa
kominów, system
rynnowy,
ewentualne
ocieplenie).
Klatka schodowa
(wymiana tynków,
modernizacja
schodów,
malowanie,

Mieroszów

Mieroszów

Mieroszów

Krótka

Przejazd

Krótka

12

10

7

101000

350000

500000

57 Inny
wskaźnik

57 Inny
wskaźnik

57 Inny
wskaźnik

Powierzch
nia
zmoderniz
owanego
budynku m2

Powierzch
nia
zmoderniz
owanego
budynku m2

Powierzch
nia
zmoderniz
owanego
budynku m2

161

301

323

25 Inny
wskaźnik

25 Inny
wskaźnik

25 Inny
wskaźnik

Liczba
zamieszk
ujących
osób w
budynku
- ilość
Osób

Liczba
mieszkań
ców
budynku
- ilość
osób

Liczba
zamieszk
ujących
osób w
budynku
- ilość
Osób

6

Wskaźnika
mi będą:
·produktu protokół
odbioru
rezultatu lista
mieszkańcó
w budynku

14

Wskaźnika
mi będą:
·rezultatu lista
mieszkańcó
w budynku
produktu protokół
odbioru

8

Wskaźnika
mi pomiaru
wskaźników
będą:
1. Wskaźnik
produktu protokół
odbioru
2. Wskaźnik
rezultatu zestawienie
mieszkańcó
w budynku

także mogli
zapewnić swym
potomkom
łatwiejszy
start życiowy.
Ponadto
zwiększy się
walor
estetyczny,
osiągnięty
zostanie cel
ekologiczny.
Poprawie ulegnie
również
wizerunek
Mieroszowa,
·jako miasta
przyjaznego
mieszkańcom.

20

Modernizacja
budynku
mieszkalnego,
który jest
zlokalizowany
na obszarze
rewitalizowany
mw
miejscowości
Mieroszów
przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
przy Placu
Niepodległości
19 a

Wspólnota
Mieszkanio
wa przy
Placu
Niepodległoś
ci 19 a w
Mieroszowie

Budynek Wspólnoty
jest zużyty w bardzo
dużym
stopniu. Dotyczy to
szczególnie części
wspólnych budynku.
Planowany jest
remont dachu,
·elewacji oraz klatki
schodowej.
Mieszkańcy w
chwili obecnej
borykają się z
problemami w
możliwości
korzystania z
podstawowych
elementów
budynku, które nie
zapewniają im
poprawnego
bezpieczeństwa,
komfortu, a także
ponoszą duże
koszty utrzymania.

Głównym celem
jest
zdecydowana
poprawa
warunków życia
mieszkańców
budynku,
poprzez
poprawę stanu
technicznego.
Celami
pośrednimi
są: przerwanie
postępującej
degradacji
zabytkowego
budynku,
poprawa
bezpieczeństwa,
·ograniczenie
kosztów
utrzymania
budynku.

wymiana stolarki,
wymiany
infrastruktury
technicznej instalacje
zasilające lokale
mieszkalne,
oświetlenie,
wodnokanalizacyjna).
Elewacja
(wykonanie
drenażu ścian
fundamentowych,
malowanie,
wykonanie
nowych tynków,
ewentualne
ocieplenie).
Zbiornik gnilny
(likwidacja i
przepięcie do
kolektora
sanitarnego)

2

Dach: wymiana
pokrycia,
docieplenie.
Klatka schodowa:
uzupełnienie
tynków, wymiana
instalacji
elektrycznej,
wymiana pionów
wodnokanalizacyjnych,
wymiana WLZ,
remont posadzek,
modernizacja
schodów,
wymiana stolarki
drzwiowej i
okiennej, montaż
domofonu,
malowanie.
Elewacja: remont i
docieplenie.

Mieroszów

Plac
Niepodległo
ści

19 a

190000

57 Inny
wskaźnik

Powierzch
nia
zmoderniz
owanego
budynku m2

172

25 Inny
wskaźnik

Liczba
zamieszk
ujących
budynek
osób ilość
Osób

6

Wskaźnikie
m produktu
będzie
protokół
odbioru, ·a
wskaźnikie
m rezultatu
będzie
zestawienie
ilości
mieszkańcó
w budynku.

21

Modernizacja
budynku
Kinoteatru
Zdrowie na
obszarze
rewitalizowany
mw
Sokołowsku termomoderniza
cja elewacji,
wymiana
stolarki
okiennej i
drzwiowej,
modernizacja
nawierzchni
podwórza, jako
miejsca spotkań
mieszkańców i
publiczności,
wykonanie
drenażu,
zabezpieczenia
przeciwpowodz
iowe,
wykonanie i
modernizacja
instalacji
elektrycznej
oraz oświetlenia
Zewnętrznego.

Fundacja
Sztuki
Współczesne
j In Situ

Obiekt dawnego
hotelu Berg land
charakteryzuje się
znacznym stopniem
zniszczenia i
zaniedbań
wynikających z
nieużytkowania
obiektu od lat 70tych. Zniszczona jest
rampa wejściowa,
schody, drzwi
wejściowe i stolarka
okienna, rynny,
fragmenty obróbki
blacharskiej.
Zdewastowane jest
zabezpieczenie
przeciwpożarowe i
drenaż wokół
obiektu, co powoduje
zalewanie budynku,
dewastację tynków
wewnętrznych oraz
naruszanie
konstrukcji ścian.
Instalacja elektryczna
wymaga wymiany.
Elewacja wymaga
docieplenia ze
względu na niskie
parametry
energetyczne
budynku. Otoczenie
wokół obiektu w
części wejściowej
wymaga naprawy
posadzki oraz
modernizacji klatki
schodowej. Fragment
poszycia dachowego
jest zniszczony i
powoduje
przedostawanie się
wody opadowej do
wnętrza obiektu,
przez co dewastacji
ulegają elementy
wewnętrzne Kino
Teatru.
Obecnie
nieruchomość jest
siedzibą działań
Fundacji Sztuki
Współczesnej In Situ,
miejsce organizacji
licznych wydarzeń
kulturalnych, jak
również pełni funkcję
mieszkalną dla
siedmiu rodzin.
Części usługowa Kinoteatr Zdrowie,
biuro fundacji,
przestrzeń

Celem głównym
projektu jest
poprawa
warunków
technicznych i
zaprzestanie
degradacji
obiektu dawnego
hotelu Bergland
w Sokołowsku
przy ul. Głównej
36. Kamienica
pełniąca funkcje
usługową i
mieszkalną.
Celem
pośrednim jest
poprawa
wydajności
energetycznej
budynku poprzez
modernizację
dachu, elewacji, poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców,
turystów i
publiczności
programu Kina
poprzez
modernizację
instalacji
elektryczne.
Wykonanie
drenażu i
zabezpieczeń
przeciwpowodzi
owych zatrzyma
permantne
zalewanie
obiektu wodą
opadową i
gruntową, a tym
samym
zawilgacanie
budynku i
dewastację
tynków
wewnętrznych,
konstrukcji ścian.
Celem
pośrednim jest
przywrócenie
klasycznego
konsekwentnego
zarysu
architektoniczne
go w centrum
Sokołowska,
miejscu
reprezentatywny
m.

2

Modernizacja
dachu: wymiana
części więźby
dachowej,
wymiana poszycia
dachu, wymiana
odwodnienia
budynku (rynny),
naprawa instalacji
odgromowej.
Modernizacja
części wejściowej:
·wykonanie rampy
wejściowej dla
niepełnosprawnyc
h, modernizacja
schodów wykonanie
nowych stopni
oraz barierek,
wymiana
drzwi
wejściowych oraz
stolarki okiennej.
Wykonanie
zabezpieczenia
przeciwpożaroweg
oi
drenażu wokół
obiektu.
Wykonanie
instalacji
elektrycznej wraz
z montażem
energooszczędneg
o
oświetlenia.
Elewacja: naprawa
elewacji poprzez
docieplenie
styropianem 10
cm, nałożenie
tynków.
Zagospodarowanie
zdegradowanego
terenu
wokół
nieruchomości,
prace porządkowe.

Sokołowsko

Główna

36

780000

57 Inny
wskaźnik

Powierzch
nia
zmoderniz
owanego
budynku m2

520

5 Wzrost
oczekiwan
ej liczby
odwiedzin
w objętych
wsparciem
miejscach
należących
do
dziedzictw
a
kulturoweg
oi
naturalneg
o oraz
stanowiący
ch
atrakcje
turystyczn
e
(odwiedzin
y/ rok)5

1250

Dokumentac
ja
fotograficzn
a, Lista
obecności

wystawiennicza.
Zniszczony stan
obiektu użyteczności
publicznej,
służącemu
mieszkańcom
regionu i
publiczności,
uniemożliwia w tym
momencie na
prowadzenia stabilnej
działalności
edukacyjnokulturalnej i
uniemożliwia a
rozwijanie turystyki
kulturowej.
Zlokalizowanie
kamienicy przy
głównym placu,
centrum miasteczka
stanowi także
miejsce
reprezentatywne dla
miasteczka,
stanowiące główny
punkt turystyczny.

22

Modernizacja
terenu
parkowego u
zbiegu ulic
Głównej i
Szkolnej w
Sokołowsku

Fundacja
Dolina
Inspiracji

Sokołowsko jest
miejscowością z
długoletnią tradycją
leczenia chorób płuc.
Kiedyś miejscowość
ta tętniła życiem i
zachwycała turystów
zarówno piękną
przyrodą, ścieżkami
spacerowymi,
architekturą
budynków, jak i
miejscami
odpoczynku –
zarówno w centrum,
jak i wśród licznych
terenów zielonych
otaczających
miejscowość.
Jednym z takich
miejsc jest właśnie
park u zbiegu ul.
Głównej i Szkolnej.
Jest to piękne miejsce
w centrum
Sokołowska, przy
którym bardzo często
zatrzymują się
turyści oraz goście
odwiedzający naszą
miejscowość.
Niestety obecny stan
jest daleki od lat
świetności. Nasza
fundacja pozyskała
już pewne środki
finansowe na
rewitalizację tego
miejsca w 2014 r.
jednak dotacja była
stanowczo za mała,
by przywrócić blask
parkowi.
Poprzez realizację
projektu chcemy
odnowić elementy
małej architektury na
placu, m.in.metaloplastykę,
fontannę, 2 mostki,
krawężniki, schodki.
Planujemy
wyeksponować
ścieżki poprzez
usypanie je
kamieniem (lub
wyłożenie kostką)
oraz zakupić rośliny
zielone i krzewy
wkomponowujące się
w architekturę zieleni
miejscowości np.
rododendrony, róże
itp. Odrestaurowanie
metaloplastyki
pakowej – m.in.

Celem projektu
jest odnowienie
parku u zbiegu
ul. Głównej i
Szkolnej w
Sokołowsku,
zapobieganie
dalszej
degradacji tego
miejsca.
Cele pośrednie
to: stworzenie
przestrzeni do
integracji
mieszkańców
oraz turystów
zapewnienie
bezpieczeństwa
mieszkańcom orz
turystom
przebywającym
w parku i jego
okolicy.

2

Odnowienie
fontanny
Odrestaurowanie
barierek przy
rzece oraz
mostkach
Naprawa mostków
i schodków
znajdujących się w
parku
Naprawa i
ujednolicenie
krawężników
znajdujących się w
parku,
wyeksponowanie
ścieżek,
wysypanie
drobnym
kamykiem
Zakup roślin
zielonych i
krzewów
Odnowienie
fontanny
Odrestaurowanie
barierek przy
rzece oraz
mostkach
Naprawa mostków
i schodków
znajdujących się w
parku
Naprawa i
ujednolicenie
krawężników
znajdujących się w
parku,
wyeksponowanie
ścieżek,
wysypanie
drobnym
kamykiem
Zakup roślin
zielonych i
krzewów

Sokołowsko

Główna

19

65000

2
Powierzchni
a wspartych
(przygotowa
nych)
·terenów
inwestycyjn
ych- ha2

1000

1 Liczba
inwestycji
zlokalizow
anych na
przygotow
anych
terenach
inwestycyj
nych1

300

Protokół
odbioru prac
budowlanyc
h.

barierek przy rzece,
poza walorami
estetycznymi ma
również ogromne
znaczenie dla
bezpieczeństwa osób
(w szczególności
dzieci)
przebywających w
parku bądź
przechodzących obok
niego. Kompleksowa
rewitalizacja parku w
znacznym stopniu
poprawiłaby
wizerunek
miejscowości, gdyż
jego centralne
usytuowanie
powoduje, iż jest to
miejsce, w którym
chętnie odpoczywają
turyści w czasie
zwiedzania i
wędrówek oraz
często spotykają się
mieszkańcy. Park jest
również jednym z
przystanków(nr 32)
na trasie
dydaktycznej ścieżki
historycznej
umiejscowionej w
Sokołowsku.
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Przebudowa i
modernizacja
obiektu
\”Górnik\"
położonego na
obszarze
rewitalizowany
mw
Sokołowsku
przy ul.
Głównej 22

"Sanatoria
Dolnośląskie
" Sp.z o.o.

Obiekt \"Górnik\"
został wybudowany
w roku
1875.
140 lat
nieprzerwanego
użytkowania obiektu
wpłynęło na
znaczny stopień
zniszczenia i
wyeksploatowania
obiektu. Ze względu
na przestarzałą
infrastrukturę
techniczną (
instalacja
elektryczna
wykonana wg
standardów
obowiązujących
wiele lat temu nie
spełnia
obecnie
obowiązujących
norm, brak windy
stanowi
barierę
architektoniczną dla
osób schorowanych,
·w podeszłym wieku
oraz z dysfunkcją
narządów
ruchu, brak w
obiekcie
zabezpieczeń
przeciwpożarowych
stanowi
niebezpieczeństwo
dla
osób przebywających
w obiekcie, instalacja
wod.-Kan.- co
wykonana w
minionym wieku
wymaga
natychmiastowej
wymiany). Również
zabezpieczenie
obiektu przed
wpływem czynników
atmosferycznych (
straty ciepła poprzez
przegrody
zewnętrze oraz dach)
wymaga
natychmiastowej
interwencji.
Realizacja projektu
umożliwi
poprawę stanu
technicznego i
dostosowanie obiektu
do obowiązujących
przepisów w zakresie
ochrony
pożarowej,

Głównym celem
projektu jest
poprawa
warunków
bytowych osób (
pacjentów)
przebywających
w obiekcie
poprzez poprawę
stanu
technicznego
obiektu,
zastosowanie
nowoczesnych
rozwiązań
funkcjonalnoprzestrzennych.
Cel pośredni to
zapobieganie
dalszej
degradacji
obiektu poprzez
wymianę
pokrycia
dachowego,
poprawę
efektywności
energetycznej
poprzez
wymianę stolarki
okiennej i
drzwiowej,
ocieplenie
przegród
zewnętrznych
budynku oraz
poprawę
bezpieczeństwa
pensjonariuszy
poprzez
wymianę
instalacji
elektrycznej,
montaż
systemów
przeciwpożarow
ych,
monitoringu.

2

W ramach
projektu
przeprowadzone
zostaną
następujące
zadania:
1. Kompleksowa
termomodernizacj
a obiektu (
wymiana instalacji
centralnego
ogrzewania,
modernizacja
kotłowni,
wymiana stolarki
okiennej i
drzwiowej,
ocieplenie
przegród
zewnętrznych:
2. Remont
elewacji z
wykonaniem
cienkowarstwowe
go tynku
silikatowosilikonowego,
3. Wymiana
pokrycia
dachowego
4. Wymiana /
rekonstrukcja
konstrukcji
zabytkowych
drewnianych
balkonów
5. Budowa szybu
dźwigowego wraz
z montażem
dźwigu
6. Przebudowa ( z
możliwością
rozbudowy)
obiektu w celu
stworzenia
przestrzeni
socjalno-bytowej
zgodnej z
obowiązującymi
przepisami
7. Wykonanie
nowych instalacji
wod-kan-co
8. Wykonanie
nowej instalacji
elektrycznej,
sygnalizacji
pożaru,
oświetlenia
awaryjnego i
ewakuacyjnego,
instalacji
odgromowej,
przyzywowej,
telewizyjnej,
telefonicznej,

Sokołowsko

Główna

22

8000000

57 Inny
wskaźnik

Powierzch
nia
użytkowa
poddana
przebudow
ie i
moderniza
cji w
metrach
kwadratow
ych

1200

25 Inny
wskaźnik

Liczba
osób
korzystaj
ących z
infrastru
ktury
Obiektu

45

Pomiar
wskaźnika
następować
będzie na
podstawie
statystyki \"zestawieni
a dziennego
Oddziału\"

dostępności osób
niepełnosprawnych
ze szczególnym
uwzględnieniem osób
z
dysfunkcją ruchu.

komputerowej,
monitoringu i
kontroli dostępu.
9.
Zagospodarowanie
przyległego terenu
poprzez
wykonanie
ogrodzenia,
stworzenie stref
wypoczynkowych
i rekreacyjnych
dla
pensjonariuszy,
wykonanie
nasadzeń oraz
montaż elementów
małej architektury
( ławki, kosze na
śmieci, wiata
wypoczynkowa,
fontanna itp.) ·9.
wyposażenie
obiektu w sprzęt (
łóżka, szafki,
stoliki, krzesła,
sprzęt medyczny i
rehabilitacyjny)

24

Przebudowa i
modernizacja
obiektu
\"Odrodzenie\"
położonego na
obszarze
rewitalizowany
mw
Sokołowsku
przy ul.
Głównej 15

"Sanatoria
Dolnośląskie
" Sp. z o.O.

Obiekt
\"Odrodzenie\” został
wybudowany w roku
1900.
Przeszło 100
lat nieprzerwanego
użytkowania obiektu
wpłynęło na znaczny
stopień zniszczenia i
wyeksploatowania
obiektu. Ze względu
na
przestarzałą
infrastrukturę
techniczną (
instalacja elektryczna
wykonana wg
standardów
obowiązujących
wiele lat temu nie
spełnia
obecnie
obowiązujących
norm, brak windy
stanowi
barierę
architektoniczną dla
osób schorowanych,
·w podeszłym wieku
oraz z dysfunkcją
narządów
ruchu, brak w
obiekcie
zabezpieczeń
przeciwpożarowych
stanowi
niebezpieczeństwo
dla
osób przebywających
w obiekcie, instalacja
wod.-Kan.- co
wykonana w
minionym wieku
wymaga
natychmiastowej
wymiany). Również
zabezpieczenie
obiektu przed
wpływem czynników
atmosferycznych (
straty ciepła poprzez
przegrody
zewnętrze oraz dach)
wymaga
natychmiastowej
interwencji.
Realizacja projektu
umożliwi
poprawę stanu
technicznego i
dostosowanie obiektu
do obowiązujących
przepisów w zakresie
ochrony
pożarowej,
dostępności osób

Głównym celem
projektu jest
poprawa
warunków
bytowych osób (
pacjentów)
przebywających
w obiekcie
poprzez poprawę
stanu
technicznego
obiektu,
zastosowanie
nowoczesnych
rozwiązań
funkcjonalnoprzestrzennych.
Cel pośredni to
zapobieganie
dalszej
degradacji
obiektu poprzez
wymianę
pokrycia
dachowego,
poprawę
efektywności
energetycznej
poprzez
wymianę stolarki
okiennej i
drzwiowej,
ocieplenie
przegród
zewnętrznych
budynku oraz
poprawę
bezpieczeństwa
pensjonariuszy
poprzez
wymianę
instalacji
elektrycznej,
montaż
systemów
przeciwpożarow
ych, monitoringu

2

W ramach
projektu
przeprowadzone
zostaną
następujące
zadania:
1. Kompleksowa
termomodernizacj
a obiektu (
wymiana instalacji
centralnego
ogrzewania,
modernizacja
kotłowni,
wymiana stolarki
okiennej i
drzwiowej,
ocieplenie
przegród
zewnętrznych:
2. Remont
elewacji z
wykonaniem
cienkowarstwowe
go tynku
silikatowosilikonowego,
3. Wymiana
pokrycia
dachowego
4. Remont
balkonów
5. Montaż
nowoczesnego
dźwigu
6. Przebudowa i
modernizacja
obiektu w celu
stworzenia
przestrzeni
socjalno-bytowej
zgodnej z
obowiązującymi
przepisami
7. Wykonanie
nowych instalacji
wod-kan-co
8. Wykonanie
nowej instalacji
elektrycznej,
sygnalizacji
pożaru,
oświetlenia
awaryjnego i
ewakuacyjnego,
instalacji
odgromowej,
przyzywowej,
telewizyjnej,
telefonicznej,
komputerowej,
monitoringu i
kontroli dostępu.
9.
Zagospodarowanie
przyległego terenu

Sokołowsko

Główna

15

6000000

57 Inny
wskaźnik

Powierzch
nia
użytkowa
poddana
przebudow
ie i
moderniza
cji ( w
metrach
kwadratow
ych)

1300

25 Inny
wskaźnik

Liczba
osób
korzystaj
ących z
infrastru
ktury
obiektu
liczba
osób
korzystaj
ących z
infrastru
ktury
obiektu

62

Pomiar
wskaźnika
następować
będzie na
podstawie
prowadzone
j statystyki \"zestawieni
a
dziennego
oddziału\"

niepełnosprawnych
ze szczególnym
uwzględnieniem osób
z
dysfunkcją ruchu.

25

Remont
gminnych
wielorodzinnyc
h budynków
mieszkalnych w
Mieroszowie
przy ul.
Krótkiej 3 i
w Sokołowsku
ul. Głowna 12a,
ul. Główna 14,
·ul. Unisławska
2.

26

Zagospodarowa
nie przestrzeni
u zbiegu ulic
Dolnej
i Miłej w celu
nadania nowych
funkcji
Rekreacyjnych.

poprzez
wykonanie
ogrodzenia,
stworzenie stref
wypoczynkowych
i rekreacyjnych
dla
pensjonariuszy,
wykonanie
nasadzeń oraz
montaż elementów
małej architektury
( ławki, kosze na
śmieci, wiata
wypoczynkowa
itp.) ·9.
wyposażenie
obiektu w sprzęt (
łóżka, szafki,
stoliki, krzesła,
sprzęt medyczny i
rehabilitacyjny)

Gmina
Mieroszów

Potrzeba realizacji
projektu wynika ze
zdiagnozowanego
problemu złego stanu
technicznego
wielorodzinnego
zasobu komunalnego.
Budynek przy
ul. Krótkiej 3 w
Mieroszowie oraz
budynki w
Sokołowsku ul.
Głowna 12a, ul.
Główna 14, ul
.Unisławska 2
znajdują się w złym
stanie
technicznym, w
związku ze
znacznym zużyciem
elementów budynku.

Celem projektu
jest polepszenie,
jakości życia
mieszkańców
obszarów
zdegradowanych
poprzez
poprawę stanu
technicznego
budynków
wielorodzinnych
przy ul. Krótkiej
3 w Mieroszowie
oraz budynków
w Sokołowsku
ul. Głowna 12a,
·ul. Główna 14,
ul. Unisławska 2.

Gmina
Mieroszów

Poprawa stanu
bezpieczeństwa
mieszkańców
obszaru
rewitalizowanego
przez usunięcie
zagrożenia
spowodowanego
osuwającą się skarpą

Celem projektu
jest polepszenie,
jakości życia i
bezpieczeństwa
mieszkańców
obszarów
zdegradowanych
poprzez
właściwe
zagospodarowani

2

Zakres rzeczowy
obejmuje remont
części
wspólnych
budynków
obejmujący
remonty dachów,
·kominów,
elewacji, klatek
schodowych wraz
z
remontem
instalacji
elektrycznych,
wymianę
stolarki okiennej i
drzwiowej.

2

Remont muru
oporowego skarpy
znajdującej się u
zbiegu ulic Dolnej
i Miłej wraz z
remontem
barierek i
balustrad
zabezpieczających
, remontem

Mieroszów/S
okołowsko

Mieroszów

Mieroszowó
w ul.
Krótkiej 3 i
w
Sokołowsku
ul
.Główna
12a, ul.
Główna 14,
ul.
Unisławska
2

Dolna

1

4

500000

57 Inny
wskaźnik

350000

44
Powierzchni
a obszarów
objętych
rewitalizacją
-ha

Liczba
wyremonto
wanych
wielorodzi
nnych
budynków
mieszkalny
ch

4

0

25 Inny
wskaźnik

Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynki/
osoby

66

Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru, dla
wskaźnika
rezultatu ewidencja
ludności.

25 Inny
wskaźnik

Liczba
terenów
publiczn
ych
poddany
ch
rewitaliz
acji/szt.

1

Protokół
odbioru.

sąsiadującą z
ruchliwą ulicą.

27

Zagospodarowa
nie przestrzeni
publicznej na
terenie
obszarów
rewitalizowany
ch w Gminie
Mieroszów.

28

Zagospodarowa
nie terenu w
rejonie ul
Przejazd i
ul.
Dąbrowszczakó
w - w celu
nadania nowych
funkcji
rekreacyjnych,
społecznych.

29

Przebudowa
zdegradowaneg
o obiektu przy
ul.
Sportowa 4 w
celu nadania
nowych funkcji
społecznych,
gospodarczych,
rekreacyjnych.

Gmina
Mieroszów

Gmina
Mieroszów

Gmina
Mieroszów

e
terenu w
obszarze
rewitalizacji (u
zbiegu ulic
Dolnej i Miłej).

Zdegradowany
obszar
niewykorzystany
przez
społeczność lokalną,
niedoinwestowana
infrastruktura
obszaru.

Działania mające
na celu
wyprowadzenie
obszaru
ze stanu
zdegradowanego.

Wyznaczony do
działań teren jest
ternem
zdegradowanym
niewykorzystywany
m przez
mieszkańców.

Przywrócenie i
nadanie nowej
funkcji
obszarowi
zdegradowanemu
. Stworzenie
miejsca rekreacji
dla
mieszkańców
gminy.

Budynek
zdegradowany w
dużym stopni w złym
stanie technicznym
uniemożliwiającym
wykorzystanie jego
potencjału.

Poprawa, jakości
życia
mieszkańców
poprzez
stworzenie
miejsca spotkań
społeczności
lokalnej, miejsca
oferującego
możliwości
organizacji
różnego rodzaju
szkoleń, pobytów
również
turystycznych.

2

2

2

chodnika oraz
zagospodarowanie
m przestrzeni
polegającym na
utwardzeniu
powierzchni i
montażu
urządzeń małej
architektury.
Wykonaniu
nasadzeń
roślinności.
Budowa urządzeń
małej
infrastruktury,
remonty
, nasadzenia
roślinne na
podwórkach oraz
skwerach przy
budynkach
wielorodzinnych,
·uporządkowanie
terenów zielonych,
wzbogacenie
układu roślinnego
w strefie
zdegradowanej
Mieroszowa i
Sokołowska.
Montaż
monitoringu w
strefie
śródmiejskiej
Mieroszowa.
Wykonanie ciągu
pieszo-jezdnego,
przebudowa
schodów, poprawa
nawierzchni
chodników przy
ul.
Dąbrowszczaków i
ul. Przejazd
nasadzenia
roślinności,
montaż urządzeń
małej
architektury oraz
odnowa barierek
ochronnych.

Kompleksowy
remont i
termomodernizacj
a budynku
przy ul. Sportowej
4 w Mieroszowie.

Mieroszów/S
okołowsko

Mieroszów

Mieroszów

Obszary
rewitalizowa
ne

Dąbrowszcz
aków

Sportowa

1

Dz. 411,
412, 413,
408/5,
293

4

400000

57 Inny
wskaźnik

400000

44
Powierzchni
a obszarów
objętych
rewitalizacją
-ha

5000000

57 Inny
wskaźnik

Komplet
zrewitalizo
wanych
obszarów/s
zt.

1

0

Liczba
zmoderniz
owanych
obiektów o
szczególny
m
oddziaływ
aniu na
obszar
rewitalizac
ji.

1

25 Inny
wskaźnik

Liczba
osób
korzystaj
ących ze
zrewitali
zowanyc
h
obszarów
.

500

Protokół
odbioru dla
wskaźnika
produktu,
·ewidencja
ludności dla
wskaźnika
rezultatu.

25 Inny
wskaźnik

Liczba
terenów
publiczn
ych
poddany
ch
rewitaliz
acji/szt

1

Protokół
odbioru.

25 Inny
wskaźnik

Ilość
zorganiz
owanych
spotkań
dla
mieszkań
ców.

10

Protokół
odbioru,
lista
obecności
na
Spotkaniach
.

30

31

Modernizacja
budynku
Wspólnoty
Mieszkaniowej
przy ulicy
Dąbrowszczakó
w 25 a,
·zlokalizowane
go na
rewitalizowany
m obszarze
miejscowości
Mieroszów.

Modernizacja
budynku
wspólnoty
mieszkaniowej
przy ul.
Głównej 34 w
Sokołowsku

Wspólnota
Mieszkanio
wa przy
ulicy
Dąbrowszcz
aków 25 a w
Mieroszowie

Budynek mieszkalny,
którego Właścicielem
jest
Wspólnota
Mieszkaniowa jest w
dużej mierze
obiektem
zdegradowanym.
Modernizacją należy
objąć przede
wszystkim elewacja.
Ponadto należy
skupić się na
wykonaniu systemu
drenażu i
odwodnienia
budynku ze względu
na występowanie
cieków wodnych,
które stanowią
zagrożenie dla
konstrukcji budynku.

Podstawowym
celem jest
zapewnienie
poprawy,
·jakości życia
mieszkańców
budynku.
Ponadto
działania
wykluczą
działanie sił
przyrody na
bezpieczeństwo
użytkowania
nieruchomości.
Celami
pośrednimi są:
przerwanie
degradacji
zabytkowego
budynku,
ograniczenie
koszów
utrzymania
budynku,
zwiększenie
walorów
ekologicznych
oraz
estetycznych.
Ponadto
wzrośnie
wartość
architektoniczna,
a także poprawi
się
wizerunek miasta
Mieroszów.

Stan techniczny
budynku położonego
bezpośrednio nad
potokiem Sokołowiec
jest
bardzo zły, dotyczy
to zarówno
zniszczonej
więźby dachowej,
zawilgoconej klatki
schodowej i
zmurszałych tynków
w środku, ale przede
wszystkim
zagrażającym
zawaleniem
zewnętrznych
werand. Werandy
były tymczasowo
wzmacniane w 2008
roku, ale ich stan
techniczny może być
przyczyną katastrofy.

Celem głównym
jest poprawa
życia
mieszkańców
oraz
wyeliminowanie
wysokiego
zagrożenia
zdrowia
i życia
związanego z
bardzo złym
stanem
walących się
werand. Celem
pośrednim
zapobieganie
dalszej
degradacji
substancji
Mieszkaniowej.

2

2

Zadaniem należy
objąć:
1. Elewację
budynku
(wykonanie
docieplenia,
wykonanie izolacji
ścian, wykonanie
drenażu
opaskowego).

Modernizacja
werand od strony
wschodniejnaprawa
Podstawy

Mieroszów

Sokołowsko

Dąbrowszcz
aków

Główna

25 a

34

220000

120000

57 Inny
wskaźnik

57 Inny
wskaźnik

Powierzch
nia
zmoderniz
owanego
budynku m2

Liczba
wyremonto
wanych
wiel. bud.
mieszkalny
ch

544

1

25 Inny
wskaźnik

25 Inny
wskaźnik

Liczba
osób
zamieszk
ujących
w
budynku
- ilość
Osób

Liczba
osób
zamieszk
ujących
budynek/
osoby

11

Pomiar
będzie
dokonywan
y na
podstawie
protokołu
odbioru
(wskaźnik
produktu)
oraz na
podstawie
listy
mieszkańcó
w budynku
(wskaźnik
rezultatu).

19

Dla
wskaźnika
produktu protokół
odbioru, dla
wskaźnika
rezultatu ewidencja
ludności.

32

Rewitalizacja
budynku
mieszkalnego,
·zlokalizowane
go na obszarze
rewitalizowany
mw
miejscowości
Sokołowsko
przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
przy ulicy
Głównej 7 w
Sokołowsku

Wspólnota
Mieszkanio
wa przy
ulicy
Głównej 7 w
Sokołowsku

Budynek, którego
Właścicielem jest
Wspólnota
Mieszkaniowa przy
ulicy Głównej 7 jest
w bardzo
dużym stopniu
zużyty. Modernizacją
należy
objąć wewnętrzne
części wspólne
budynku, ·elewację,
zabezpieczenie
przeciwwilgociowe,
a
także system
zaopatrzenia
budynku w ciepło i
ciepłą wodę
użytkową.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców.

Głównym celem
jest poprawa
stylu i jakości
życia
mieszkańców,
estetyki poprzez
polepszenie
stanu
technicznego.
Ponadto poprzez
działania
zwiększą się
walory
ekologiczne
budynku w
znacznej mierze
zostanie
ograniczona
emisja, CO2.
Ponadto
wzrośnie w
znaczącym
stopniu wartość
urbanistycznoarchitektoniczna
miejscowości
Sokołowsko.

2

Klatka schodowa:
malowanie,
wymiana tynków,
renowacja
posadzek,
modernizacja
schodów,
renowacja stolarki
drzwiowej i
okiennej,
wykonanie nowej
instalacji
elektrycznej i
WLZ, wymiana
pionów wodnokanalizacyjnych.
Zaopatrzenie
budynku w ciepło
i cwu: wykonanie
całkowicie
nowego systemu
centralnego
ogrzewania i
ciepłej wody
użytkowej
(montaż pompy
ciepła, montaż
instalacji solarnej,
wykonanie
wspólnej instalacji
centralnego
ogrzewania i cwu).
Elewacja:
ocieplenie,
wykonanie izolacji
ścian
fundamentowych
wraz z drenażem
opaskowym.

Sokołowsko

Główna

7

456000

57 Inny
wskaźnik

Powierzch
nia
zmoderniz
owanego
budynku m2

255

25 Inny
wskaźnik

Liczba
osób
zamieszk
ujących
w
budynku
- ilość
Osób

9

Wskaźnikie
m produktu
będzie
protokół
odbioru, ·a
wskaźnika
rezultatu
lista
mieszkańcó
w
Budynku.

