
 

 
 
 
 
 
 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska 
 

Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5 9 w Jeleniej Górze 
pozytywnie wpłynie na estetykę zabudowy zdegradowanych obszarów miasta. 

 

Realizacja Projektu „Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1,3,5,9 w Jeleniej Górze w ramach Priorytetu nr 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie 
Dolnego Śląska (Miasta)” - Działanie 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyŜej 10 tysięcy mieszkańców” Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

 

Całkowita wartość Projektu: 581.857,51 PLN   Wkład Unii Europejskiej: 347.702,71 PLN 

 

 
Czterokondygnacyjne budynki mieszkalne przy ul Złotniczej 1,3,5,9 w Jeleniej Górze są całkowicie 
podpiwniczone, pokryte dachówką karpiówką oraz w części papą termozgrzewalną, posiadają stolarkę 
okienną drewnianą zespoloną oraz z PCV, wyposaŜone są w instalacje: wodociągową z sieci miejskiej, 
kanalizacyjną ogólnospławną, elektryczną, gazową, ogrzewanie piecowe i c.o. etaŜowe.  
  
W ramach renowacji wykonano: 
a) remont elewacji frontowych w czterech budynkach; 
b) remont elewacji tylnej z dociepleniem ścian w dwóch budynkach z remontem balkonów, 
c) izolację ścian fundamentowych; 
d) wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych, 
e) remont klatki schodowej wraz z remontem schodów, 
f) wymianę części okienek piwnicznych  
g) opaskę z otoczaka o szerokości 50 cm z krawęŜnikiem chodnikowym 
Renowacja budynków umoŜliwia poprawę parametrów energetycznych, poprawę warunków zamieszkania 
mieszkańców miasta oraz pozytywnie wpływa na estetykę zabudowy zdegradowanych obszarów miasta 

 

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

             e-mail: sekretariat_um@jeleniagora.pl                                                                                                

 

UśYTKOWNIK: 
1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Złotniczej nr 1, 58-500 Jelenia Góra  
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Złotniczej nr 3, 58-500 Jelenia Góra  
3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Złotniczej nr 5, 58-500 Jelenia Góra  
4. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Złotniczej nr 9, 58-500 Jelenia Góra  

 
 

 

 

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

 

 


