
   

   

    
 

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz  

w sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój” 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym”, Osi III „Efektywna i zielona energia”. 

Celem projektu jest Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej / mieszkań socjalnych oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez 

wykonanie prac termomodernizacyjnych 

 

W dniu 22.12.2020r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Aneks nr RPSW.03.03.00-26-0030/17-01 

do Umowy nr RPSW.03.03.00-26-0030/17-00 o dofinansowanie przedmiotowego projektu z 

Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 

Zgodnie z zawartym Aneksem:  

 

Całkowita wartość Projektu – 2 579 074,37 zł  

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 2 063 724,12 zł 

Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 1 807 946,99 zł 

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 53 781,49 zł 

Wkład własny Beneficjenta – 255 777,13 zł 

Wysokość wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu – 515 350,25 zł 

 

Termin rozpoczęcia realizacji projektu – 19.01.2017r. 

Termin zakończenia realizacji projektu – 31.12.2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAN ZAAWANSOWANIA PROJEKTU 

 

Zakończono  realizację termomodernizacji wszystkich objętych Projektem pn. „Poprawa 

efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz w sektorze 

mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój” obiektów:  

 

1. Budynek z mieszkaniami po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Bilczów 

W ramach termomodernizacji obiektu wykonano: 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem z wykonaniem wyprawy tynkarskiej, 

 Docieplenie stropu wełną mineralną, 

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem nawiewników 

higrosterowalnych, 

 Wymiana instalacji odgromowej – wymiana na ścianach 

 Wykonanie opaski przy budynku, 

 Wykonanie obróbek blacharskich, 

 Montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinansowania Projektu. 

Wartość zadania brutto: 103 751,38 złotych. 

 

Przed  Po 

 
 

 

 

 

 

2. Budynek strażnicy OSP w Zbludowicach 

W ramach termomodernizacji obiektu wykonano: 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem wyprawy 

tynkarskiej,  

 Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną  

 Ocieplenie stropu piwnicy płytami styropianowymi  

 Montaż nawiewników higrosterowalnych w istniejących oknach 

 Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 

 Montaż nowych krat okiennych w części okien 

 Wykonanie obróbek blacharskich 

 Montaż nowych rynien i rur spustowych 

 Wymiana instalacji odgromowej 

 Wymiana opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych na oprawy 

typu LED wraz z wymianą przewodów od istniejących puszek do 

projektowanych opraw 



 Wymiana instalacji c.o. wraz z montażem kotła gazowego oraz rozbudowa 

wewnętrznej instalacji gazu 

 Montaż ciepłomierza 

 Montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinansowania Projektu. 

Wartość zadania brutto: 257 767,91  złotych. 

 

Przed Po 

 

 

 

 
 

 

3. Budynku z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Młyny (budynek po byłej 

Szkole Podstawowej) 

W ramach termomodernizacji obiektu wykonano: 

 Ocieplenie ścian styropianem wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej  

 Docieplenie stropodachu od zewnątrz warstwą styropapy  

 Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej (wraz z montażem nawiewników 

higrosterowalnych) i drzwiowej oraz zamurowanie części otworów okiennych 

ze względu na ich duże powierzchnie 

 Wykonanie obróbek blacharskich 

 Wymiana instalacji odgromowej 

 Wykonanie opaski przy budynku 

 Regulacja instalacji c.o. po termomodernizacji 

 Montaż ciepłomierza  

 Montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinansowania Projektu. 

Wartość zadania brutto: 399 281,56 złotych. 

 

Przed Po 

  
 

 

 



4. Budynek gminny położony w Busku Zdroju przy ul. Różanej 

W ramach termomodernizacji obiektu wykonano: 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem wyprawy 

tynkarskiej  

 Ocieplenie ścian fundamentowych ekstrudowanych  

 Izolacja termiczna stropodachu laminowanymi płytami styropianowymi 

 Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej (wraz z montażem nawiewników 

higrosterowalnych) i drzwiowej 

 Wymiana instalacji odgromowej 

 Wykonanie opaski przy budynku 

 Wykonanie obróbek blacharskich 

 Regulacja instalacji c.o. po termomodernizacji 

 Montaż ciepłomierza 

 Montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinansowania Projektu. 

Wartość zadania brutto: 687 182,31 złotych. 

 

Przed Po 

  

 

 

5. Budynek świetlicy Las Winiarski (Kameduły), 

W ramach termomodernizacji obiektu wykonano: 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem wyprawy 

tynkarskiej 

 Ocieplenie ściany zewnętrznej piwnicy styropianem ekstrudowanym 

 Docieplenie stropodachu części po byłej szkole styropapą  

 Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem nawiewników  i drzwiowej  

 Wykonanie opaski wokół budynku z koski betonowej 

 Wymiana rynien i rur spustowych na nowe 

 Demontaż krat 

 Renowacja poręczy , barierek, balustrad schodów wejściowych i pochylni 

 Renowacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych- likwidacja lastriko - 

ułożenie kostki betonowej na zaprawie klejowej  

 Renowacja okładziny z płytek  

 Remont kominów poprzez wykonanie nowych obróbek blacharskich 

 Regulacja instalacji c.o. po termomodernizacji 

 Montaż ciepłomierza 

 Wymiana instalacji odgromowej  

 Montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinansowania Projektu. 

Wartość zadania brutto: 266 352,46 złotych. 

 



Przed Po 

  
 

 

6. Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Busku-Zdroju 

W ramach termomodernizacji obiektu wykonano: 

 Ocieplenie ś ciany zewnętrznej dobudo wek śtyropianem wraz z wykonaniem 
wyprawy tynkarśkiej 

 Ocieplenie dachu budynku gło wnego wełną mineralną  
 Docieplenie śtropodachu wełną mineralną, śtyropapa o gr. 26 cm 
 Wymiana częś ci śtolarki okiennej wraz z nawiewnikami i częś ci śtolarki 

drzwiowej  
 Renowacja drzwi zewnętrznych w budynku gło wnym - 2 śzt. 
 Wykonanie opaśki z kośtki betonowej 
 Wykonanie inśtalacji odgromowej 
 Renowacja ś cian zewnętrznych budynku gło wnego 
 Remont dachu budynku gło wnego (oczyśzczenie z iśtniejących łuśzczących 

śię powłok malarśkich + malowanie blachy) 
 Wykonanie obro bek blacharśkich 
 Renowacja poręczy, barierek 
 Renowacja wejś cia z laśtryka  
 Regulacja inśtalacji c.o. 
 Montaz  ciepłomierza 
 Montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinanśowania Projektu. 

Wartość zadania brutto: 235 229,58 zł 

 

Przed Po 

  
 

 



7. Budynek OSP w Szczaworyżu 

W ramach termomodernizacji obiektu wykonano: 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem wyprawy 

tynkarskiej, 

 Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną  

 Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej wraz z montażem nawiewników 

higrosterowalnych i drzwiowej, 

 Wykonanie opaski przy budynku, 

 Renowacja poręczy, barierek, balustrad, 

 Renowacja okładziny z płytek na schodach i tarasie, 

 Wykonanie obróbek blacharskich, 

 Montaż kotła na paliwo stałe V generacji z automatyką pogodową o mocy 20 kW, 

 Montaż grzejników wraz z zaworami termostatycznymi, 

 Uzupełnienie izolacji na istniejącej instalacji c.o., 

 Regulacja instalacji c.o. po termomodernizacji, 

 Montaż ciepłomierza, 

 Wymiana instalacji odgromowej, 

 Montaż nowych opraw oświetleniowych zewnętrznych, 

 Montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinansowania Projektu. 

Wartość zadania brutto: 237 550,60 zł. 

 

Przed Po 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Budynek świetlicy w Broninie  

W ramach termomodernizacji obiektu wykonano: 

 Ocieplenie stropodachu nad budynkiem styropapą  

 Regulacja instalacji c.o. 

 Montaż  nawiewnika okiennego higrosterowalnego w pomieszczeniu kotłowni 

 Montaż ciepłomierza do pomiaru zużycia energii cieplnej. 

Wartość zadania brutto: 31 000,00 zł 

Przed Po 

  
 

9. Budynek z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Bronina 

W ramach termomodernizacji obiektu wykonano: 

 Ocieplenie ścian styropianem wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej  

 Docieplenie stropu płytami styropianowymi 

 Docieplenie istniejącego stropodachu granulatem z wełny mineralnej  

 Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej wraz z montażem nawiewników 

higrosterowalnych i drzwiowej  

 Wykonanie obróbek blacharskich 

 Renowacja poręczy, barierek, balustrad 

 Wykonanie remontu  schodów zewnętrznych 

 Wymiana instalacji odgromowej – wymiana na ścianach 

 Wykonanie opaski przy budynku 

 Regulacja instalacji c.o. po termomodernizacji 

 Montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinansowania Projektu. 

Wartość zadania brutto: 105 599,08 złotych. 

Przed  Po 

  



10. Budynek z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Owczary (budynek po 

byłej Szkole Podstawowej). 

W ramach termomodernizacji obiektu wykonano: 

 Ocieplenie ś cian zewnętrznych śtyropianem wraz z wykonaniem wyprawy 
tynkarśkiej, 

 Izolacja termiczna komino w,  
 Wymiana śtolarki okiennej wraz z montaz em nawiewniko w higrośterowalnych 

i drzwiowej,  
 Wymiana inśtalacji odgromowej (wymiana na ś cianach), 
 Wykonanie opaśki przy budynku, 
 Wykonanie obro bek blacharśkich, 
 Wykonanie remontu  śchodo w zewnętrznych, 
 Renowacja poręczy, barierek, baluśtrad, 
 Montaz  ciepłomierza, 
 Regulacja inśtalacji c.o. po termomodernizacji, 
 Montaz  tablicy pamiątkowej informującej o z ro dle dofinanśowania Projektu. 

     Wartość zadania brutto: 146 949,40 złotych. 

 

Przed Po 

  
 


